
  

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /STNMT-CCBĐ 
       V/v lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị cấp phép 

 khai thác, sử dụng nước mặt hệ thống 

 thủy lợi Rào Trổ.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2019 

                       Kính gửi:  

                 - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

                   Kế hoạch - Đầu tư; Xây dựng;  

                        - Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh; 

                            - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

                        - UBND thị xã Kỳ Anh; UBND huyện Kỳ Anh. 

  

Cục quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 

2125/TNN-VP ngày 30/10/2019 gửi tỉnh Hà Tĩnh về việc cho ý kiến đối với Hồ sơ đề 

nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt hệ thống thủy lợi Rào Trổ của Công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển Vũng Áng. Để có cơ sở cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp 

phép về những nội dung liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, 

ngành, địa phương có tên trên cho ý kiến cụ thể về các vấn đề sau: 

1. Thông tin, số liệu trong Báo cáo?; vị trí và nguồn nước khai thác, sử dụng; 

hiện trạng khai thác sử dụng nước ở thượng lưu và hạ lưu công trình?. 

2. Ảnh hưởng của công trình tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng 

khai thác sử dụng nước khác trong khu vực xây dựng công trình và các biện pháp 

giảm thiểu tác động. 

3. Các yêu cầu đối với Công ty cần quy định trong giấy phép và một số vấn 

đề khác có liên quan. 

Ngoài ra, đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét, 

cho ý kiến làm rõ thêm nội dung: quy mô, lưu lượng khai thác sử dụng nước của Dự án 

theo hồ sơ trình với việc vừa qua tỉnh đang điều chỉnh tổng thể Dự án cấp nước cho KKT 

Vũng Áng để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng, đề nghị các sở, ngành, địa 

phương có tên trên quan tâm nghiên cứu cho ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2019, để tổng hợp báo cáo. Đến thời hạn 

nêu trên nếu đơn vị nào không có ý kiến thì coi như đồng ý với hồ sơ đề nghị của 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng. 

(Đề nghị các đơn vị khai thác Hồ sơ, tài liệu xin cấp phép khai thác, sử dụng nước 

mặt hệ thống thủy lợi Rào Trổ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng đã được 

đăng tải trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường http://sotnmt.hatinh.gov.vn)./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ Sở, PGĐ PT; 

- Chi cục BVMT;  

- Trung Tâm quan trắc TNMT;  

- Lưu: VT, CCBĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lam Sơn 

http://sotnmt.hatinh.gov.vn/
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