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Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đượchồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước và khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với Dự án Khu du lịch 

sinh thái biển Kỳ Xuân tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (gọi tắt là Dự 

án) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh. Qua soát xét hồ sơ và kiểm tra 

thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất: 

- Căn cứ bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2811/QĐ-

UBND ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh thì hồ sơ còn thiếu Bản kê khai tính tiền cấp 

quyền khai thác nước dưới đất. 

- Theo Biên bản kiểm tra thực địa ngày 13/7/2018, Dự án chưa được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp phép nhưng Công ty đã khai thác, sử dụng nước dưới đất tại 06 

giếng khoan (mỗi giếng sâu 16m, đường kính 110mm) từ tháng 5/2018, do đó phải xem 

xét xử lý xong việc vi phạm rồi mới tiến hành cấp giấy phép. 

2. Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: 

+ Kiểm tra thực địa cho thấy nước thải của Dự án chưa được dẫn ra nguồn tiếp 

nhận. Do đó trong trường hợp này, căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 thì hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 

của Dự án thuộc diện phải lập Đề án xả nước thải vào nguồn nước (không lập Báo cáo 

hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước như hồ sơ đang trình); 

+Tại Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước có nhiều điểm còn bất cập, 

như: nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là vùng biển ven bờ. Tuy nhiên, qua kiểm tra 

khảo sát thực tế thì nước thải của Dự án phải chảy vào khe Ngâm sau đó mới ra vùng 

biển ven bờ; các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải tập trung trên thực tế chưa phù 

hợp với hồ sơ (đã được đánh dấu tại cuốn Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn 

nước). 

 Với các lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty CP Đầu tư và 

Phát triển Hà Quỳnh trực tiếp đến bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Trung tâm hành chính công nhận lại hồ sơ, sau khi thực hiện các nội dung 

nêu trên và nộp đủ hồ sơ, Sở TN&MT mới thẩm định cấp phép theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhưtrên;  

- Trung tâm HCC tỉnh; 

- Đoàn tài nguyên nước BTB (đơn vị TV); 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở PT; 

- Lưu VT, CCBĐ. 
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