
SỞ TN&MT TỈNH NAM ĐỊNH 

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /CCMT-ĐTM 

V/v đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy dệt 

nhuộm Sunrise Việt Nam mở rộng” của Công 

ty CP dệt nhuộm Sunrise Việt Nam trên trang 

thông tin điện tử của Sở 

Nam Định, ngày    tháng    năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất. 
 

 Ngày 31/5/2022, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị 

thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt 

Nam mở rộng” do Công ty CP dệt nhuộm sunrise Việt Nam làm chủ dự án. 

Căn cứ Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 quy định: cơ quan cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm 

công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án trên trang 

thông tin điện tử.  

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, 

thực hiện thẩm định, kiểm tra việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép 

môi trường thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Căn cứ  Văn bản số 725/STNMT-CCMT ngày 16/3/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc đăng tải nội dung liên quan về lĩnh vực môi trường trên 

trang thông tin điện tử của Sở.  

Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án “Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt Nam mở rộng” trên trang thông tin điện tử 

của Sở. Thời hạn đăng tải 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

(trước ngày 05/6/2022). (có file báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đính kèm) 

Đề nghị Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thực hiện đăng 

tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án nêu trên theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 

-Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, CCMT. 
 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hường 



2 

 

 


		2022-06-02T10:34:36+0700


		2022-06-02T11:09:58+0700


		2022-06-02T11:09:58+0700


		2022-06-02T11:09:58+0700


		2022-06-02T11:09:58+0700




