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Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép xả 

nước thải dự án chăn nuôi vào nguồn nước đề ngày 25/6/2018 kèm theo hồ sơ 

của ông Lê Trọng Lài (Chủ dự án). Qua kiểm tra thực tế và soát xét Hồ sơ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Hiện nay, Sở đang thụ lý hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 563/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghiệp tập 

trung tại xóm Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn trước khi đưa dự án 

vào vận hành chính thức. Ngày 13/7/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ 

chức kiểm tra, làm việc (theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra số 189/QĐ-

STNMT ngày 3/7/2018), theo đó, một số nội dung hồ sơ xác nhận hoàn thành 

công trình của dự án đang phải bổ sung, hoàn chỉnh. 

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 nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường chưa thể tiến hành cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với dự 

án. Sau khi công trình bảo vệ môi trường của dự án được xác nhận, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ dự án trực 

tiếp đến bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm 

hành chính công nhận lại hồ sơ.  

 

Nơi nhận:  
-Như trên; 

- TT hành chính công tỉnh; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục BVMT; 

- UBND huyện Hương Sơn; 

- UBND xã Sơn Lâm; 

- GĐ sở, PGĐ PT; 

- Lưu: VT, CCBĐ. 
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