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Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn ngày 29/7/2018 của ông Lê 

Mạnh Hùng đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Trang trại 

chăn nuôi lợn thịt công nghiệp (kèm theo hồ sơ). Qua soát xét Hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghiệp đã được 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

3629/QĐ-UBND ngày 15/12/2016. Theo đó, tại khoản 3 Điều 2 Quyết định yêu 

cầu chủ dự án có trách nhiệm “Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án; lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án gửi cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức”.  

Để công tác cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phù hợp với yêu 

cầu, quy định có liên quan về bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị ông Lê Mạnh Hùng lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường gửi cấp có thẩm quyền để kiểm tra xác nhận theo quy định của pháp luật; 

Tuyệt đối không được xả nước thải vào nguồn nước khi chưa được phép của cơ 

quan có thẩm quyền.  

Với lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thể tiến hành cấp giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước đối với Trang trại chăn nuôi lợn thịt công 

nghiệp được. Đề nghị ông Lê Mạnh Hùng trực tiếp đến bộ phận "một cửa" của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm hành chính công nhận lại hồ sơ để hoàn 

thành nội dung theo yêu cầu. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT hành chính công tỉnh; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục BVMT; 

- UBND huyện Hương Khê; 

- UBND xã Hương Trà; 

- GĐ sở, PGĐ PT; 

- Lưu: VT, CCBĐ. 
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