
 

   Kính gửi: - Chi cục Bảo vệ Môi trường. 

                    - Phòng Quản lý Tài nguyên nước 

      

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận của độc giả 01 câu hỏi về lĩnh vực 

môi trường và Quản lý Tài nguyên nước qua trang thông tin điện tử tổng hợp. Lãnh 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ trì, 

phối hợp với phòng Quản lý Tài nguyên nước trả lời câu hỏi . (có câu hỏi chi tiết 

kèm theo). 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Lãnh đạo đơn vị tại mục kính gửi trả lời 

câu hỏi của độc giả hoàn thành trước ngày 18/3/2021 gửi về Trung tâm Công nghệ 

thông tin tài nguyên và môi trường (file số gửi về địa chỉ: ttcntt.tnmt@gmail.com) để 

tổng hợp, đăng trên trang Website trả lời câu hỏi độc giả. 

Giao Văn phòng Sở đôn đốc đơn vị tại mục kính gửi thực hiện đúng thời gian 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Đ/c Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- Văn phòng Sở (đôn đốc) 

- Lưu: VT, CNTT. (H.07) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Tứ 

  

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /STNMT-CNTT 

V/v trả lời câu hỏi của độc giả trên  

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 3 năm 2021 

mailto:ttcntt.tnmt@gmail.com


DANH SÁCH CÂU HỎI CỦA ĐỘC GIẢ  

TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP CỦA SỞ 
(Kèm theo Văn bản số         /STNMT-CNTT, ngày      /3/2021 của  

Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

* Câu hỏi: 

Tiêu đề: Thủ tục môi trường 

Họ Tên: Ngô Thị Tuyết Nữ 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang 

Email: ngothituyetnu@gmail.com 

Điện Thoại: 0984635763 

Nội dung:  

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi gặp một số vấn đề về môi trường sau, 

mong được sự tư vấn hồi đáp của sở để công ty thực hiện theo đúng quy định. - 

Trong ĐTM cũ chúng tôi có cam kết và xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 20m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện tại mức xả thải đạt mức 60m3/ngày-đêm. 

Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải xử lý đạt mức 

60m3/ngày đêm thì có cần cập nhật bổ sung hệ thống xử lý 60 m3/ngày-đêm vào 

ĐTM không? Có cần xin giấy phép xả thải với công suất 60m3/ngày-đêm 

không? ngoài ra còn cần hoàn thành thêm các thủ tục gì nữa không?  

Mong sớm nhận được sự tư vấn và phản hồi từ sở!  

Xin trân thành cảm ơn. Thân gửi, Tuyết Nữ. 
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