
 

 
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:…….. /TB-STNMT 

 

  

 Đắk Nông, ngày …… tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 
V/v công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án nhà máy sản xuất bao bì Đại Lục Tây Nguyên tại Lô CN17, 

KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

của Công ty cổ phần bao bì Đại Lục 

    

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi 

trường Dự án nhà máy sản xuất bao bì Đại Lục Tây Nguyên tại Lô CN17, KCN 

Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần 

bao bì Đại Lục do Trung tâm hành chính công chuyển đến ngày 16/11/2022. 

Căn cứ theo quy định tại 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; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một 

số nhiệm vụ trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường 

thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai nội dung Báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất bao bì Đại Lục Tây Nguyên 

tại Lô CN17, KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của 

Công ty cổ phần bao bì Đại Lục tại Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Đắk Nông (đường dẫn: http://stnmt.daknong.gov.vn tại mục 

Thông báo). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị có liên quan biết và 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- LĐS: đ/c Hiệp, đ/c Trung (để b/c); 

- Văn phòng Sở (phối hợp, đăng tải nội dung); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công ty PTHT KCN Tâm Thắng; 

- BQL các KCN tỉnh; 

- UBND huyện Cư Jút; 

- UBND xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút; 

- Lưu: VT, CCBVMT (HT).                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 

 

http://stnmt.daknong.gov.vn/
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