
 

Kính gửi: Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Ý Yên 

 

Ngày 07/10/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị 

thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: “ Xây dựng nhà xưởng Sunvi” 

do Công ty TNHH Sunvi làm chủ dự án. 

Căn cứ điểm a khoản 4 điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 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. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm văn hóa thông tin và thể 

thao đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: 

“Xây dựng nhà xưởng Sunvi” trên trang thông tin điện tử của huyện. Thời gian đăng tải 

05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (xong trước ngày 14/10/2022). Có 

file cáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi truờng của dự án đính kèm. 

Đề nghị Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao 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 UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND 

- Lưu: VT 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Vui 

 
 

UBND HUYỆN Ý YÊN 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /TNMT-MT 
V/v đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án “Xây dựng xưởng 

sản xuất nguyên phụ liệu ngành may” của Công 

ty cổ phần Naditex  trên trang thông tin điện tử 

của huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ý Yên, ngày        tháng       năm 2022 
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