
 

UBND HUYỆN TRI TÔN 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ  

 MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc   

Số:    788 /TNMT-MT 
V/v đề nghị công khai thông tin báo cáo  

đề xuất cấp giấp phép môi trường của 

 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ  

Nông Phú Khang 

Tri Tôn, ngày  15  tháng 11  năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 04/2022/GĐN/NPK ngày 09/11/2022 của Công ty cổ 

phần nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang về việc đề nghị cấp giấy phép môi 

trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang. 

Thực hiện theo khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

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

trường “Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông 

tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật”. 

Nay Phòng Tài nguyên và môi trường đề nghị UBND huyện công khai nội 

dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất 

phân bón hữu cơ Nông Phú Khang trên trang thông tin điện tử để tổng hợp ý kiến 

góp ý của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác thẩm định, kiểm tra tham mưu 

UBND huyện cấp giấy phép môi trường theo quy định. Hồ sơ bao gồm:  

- Công văn số 04/2022/GĐN/NPK ngày 09/11/2022 của Công ty cổ phần 

nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang. 

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất 

phân bón hữu cơ Nông Phú Khang  đã đảm bảo đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ “theo phụ lục XI 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP” (đính kèm file số). 

 Trên đây là công văn đề nghị công khai thông tin báo cáo đề xuất cấp phép 

môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang đến 

UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT. 
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                                                                           Nguyễn Thị Hồng Phương 
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