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Đắk Nông, ngày 28 tháng 4 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Đề án thăm dò nước dưới đất 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

thăm dò nước dưới đất do Công ty Cổ phần Địa chất Đông Dương là đơn vị tư 

vấn lập hồ sơ.  

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực 

hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập 

đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

 Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 10 Trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, Thông tư số 

56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đăng tải danh sách tổ chức, cá nhân hành 

nghề được lựa chọn thực hiện Đề án thăm dò nước dưới đất trên trang thông tin 

điện tử như sau: 

I. Đơn vị tư vấn: 

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Địa chất Đông Dương. 

Địa chỉ: Số 113 Lê Quý Đôn, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0916.000.479. 

II. Thông tin cơ bản của các Đề án thăm dò nước dưới đất:  

1. Đề án thăm dò nước dưới đất, Giếng khoan tại Trang trại chăn nuôi heo 

thịt Quảng Phú, thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, công suất khai 

thác dự kiến: 504 m3/ngày đêm. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Chăn nuôi 

Quảng Phú. 

2. Đề án thăm dò nước dưới đất, Giếng khoan tại Trang trại chăn nuôi heo 

Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, công suất khai thác dự kiến: 800 

m3/ngày đêm. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Quảng Sơn./. 
 

 

Nơi nhận :                     

- Văn phòng Sở (để đăng thông báo); 

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hiệp, đ/c Minh); 

- Lưu VT-TNN (VT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Võ Văn Minh 
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