
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:             /STNMT-BVMT      Cao Bằng, ngày       tháng  5  năm 2022 

V/v công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường của Dự án khai thác tận 

thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong 

đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh 

Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 

1 đến năm thứ 2) 

 

 

Kính gửi:  Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

 Ngày 20/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép môi trường của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các 

khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị 

trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác 

thứ 1 đến năm thứ 2); Chủ dự án là Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim 

Cao Bằng.  

 Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 43, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

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, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, cho đăng tải 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án trên lên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh (Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được gửi kèm theo 

Công văn trên Hệ thống thông tin điện tử iOffice 4.0). 

 Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem 

xét, cho đăng tải công khai nội dung Báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Cty CP KS&LK Cao Bằng; 

- Lưu: VT, CCBVMT (01b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Đức Quang 
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