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THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; địa
chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-200511-0401;
Người nộp hồ sơ: Đoàn Hùng Hưng; Điện thoại liên hệ: 0935040948.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng
nước dưới đất cho: Nhà máy nước thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi với lưu lượng 2.900m3/ngày đêm.
Qua thẩm tra, xác minh các hồ sơ nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường
nhận thấy hồ sơ không đủ điều kiện để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cụ
thể như sau:
Thông tin về mực nước, lưu lượng khai thác, số liệu sử dụng để lập Báo
cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất của công trình Nhà máy nước thị
trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn chưa đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực theo
quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài
nguyên nước.
Mời ông Đoàn Hùng Hưng đến Trung tâm phục vụ hành chính công để
nhận lại hồ sơ.
Ông Đoàn Hùng Hưng có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính
công)./.
Nơi nhận:
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây
dựng Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GĐ, Phó GĐ (đ/c Trung);
- Lưu: VT, TNN.
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