Điền Giấy phép Thải hồi chung MDE
Thông báo ý định (NOI) - phiên bản ngày 01 tháng 12 năm 2014

SỞ MÔI TRƯỜNG MARYLAND
1900 Washington Boulevard – Suite 610 – Baltimore, Maryland 21230-1719
410-537-3314 – 800-633-6101 x3314 – http://www.mde.maryland.gov
Phòng Quản lý Đất – Chương trình Tái sử dụng và Sử dụng Rác thải

Thông báo Ý định
Giấy phép Thải hồi chung đối với các Hoạt động Chăn nuôi Gia súc (14AF, MDG01)
Căn cứ: Mục 9, Báo Môi trường, Luật Giải trình Maryland, Luật Nguyên tắc Maryland (COMAR) 26.08.04
Nộp Thông báo Ý định (NOI) nhằm thông báo rằng cá nhân được xác định tại Phần I của mẫu này sẽ được cấp
Giấy phép Thải hồi chung Liên bang/NPDES cho phép xả thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc (AFO) được đăng ký
trong Phần II của mẫu này. Quyền thải hồi sẽ được bắt đầu căn cứ vào thông báo chấp thuận NOI này của ứng viên
và được lên kế hoạch bởi Sở Môi trường Maryland (sau đây gọi tắt là “Sở”).

1 một)
NOI về: (Chọn

Giấy phép CAFO

2
Đã có trang trại hay đang làm đề án? (chọn một)
Lô/Cơ sở vật chất (Trang trại)
3

Số đăng ký hiện tại: __________-

Giấy phép MAFO (chỉ dành cho AFO lớn. AFO trung bình cần
nộp Chứng nhận Chăn nuôi. Xem website AFO để biết
thêm chi tiết)
Đã có Lô/Cơ sở vật chất (Trang trại)
Đang xây dựng

-__________________

4

Ngày có hiệu lực:_____/_____/_______

1) Quý vị là CAFO hay MAFO
2) Quý vị đã có trang trại hay chuẩn bị xây dựng trang trại
3) Điền số đăng ký hiện tại của quý vị: Tìm kiếm những thông tin của MDE và quý vị
có thể tìm thấy những thông tin này. Nó bao gồm một "Ngày-trang-trại_loại-số"
(ví dụ: 2009-CCD1234).
4) "Ngày có hiệu lực" là ngày trên giấy đăng ký được gửi đến những đơn vị đã
được phép đăng ký.
Quý vị có thể tìm thấy hoạt động của quý vị bằng cách truy cập vào:
http://www.mde.maryland.gov/programs/Land/RecyclingandOperationsprogram/A
FO/ Pages/CAFO.aspx
(xem ở cuối trang)
Tìm kiếm AFO
Vui lòng nhập từ khóa để tìm kiếm. Mã bưu chính có 5 chữ số. Một số trường có thể
được bỏ trống
Tên nông trại:
Loại gia súc chủ yếu: Hiện tất cả
Thành phố:
Quận:

Hiện tất cả

Mã bưu chính:
Tình trạng cấp phép:

Hiện tất cả

Trang 1, Tiếp tục - Chủ đầu tư/Thông
tin nhà vận hành

Phần I. Thông tin Ứng viên/chủ sở hữu/chủ đầu tư
Tên hợp pháp của ứng viên (Tên của công ty (nếu là tập đoàn) hoặc tên của chủ đầu tư cá nhân
(nếu là công ty một thành viên) …………………………………………………………………
Tình trạng của ứng viên (điền ô 1 HOẶC ô 2): Một thành viên
Tập đoàn.
Khác
Vui lòng kiểm tra nếu ứng viên cũng là chủ sở hữu

1

Địa chỉ gửi thư của ứng viên:__________________ __________________
Thành phố:_________2_________ Quốc gia: __________________ Mã bưu chính:
__________________

Địa chỉ của ứng viên: __________________
Số điện thoại của ứng viên (
Số điện thoại cầm tay (

)______-______ Số ID: (

)______-______

)______-______

Khi cần liên lạc cho ai: __________________ Số điện thoại: (

)______-______

Ô 1: Đôi với công ty một thành viên hoặc cá nhân, vui lòng cung cấp những thông tin dưới
đây:
Số an sinh xã hội: __________________ Hoặc Số Giấy phép đăng ký kinh doan Maryland:
____________

Chứng minh một khoản đền bù bằng từ 1 đến 202$ về Môi trường. Vui lòng cung cấp một

3 trong những thông tin sau

(1) Bản sao Chứng nhận Đồng thuận do Ban Đền bù Công nhân Maryland.
(2) Công nhân: Chính sách/cam kết Bảo hiểm đền bù số: __________________

Ô 2: Đối với Tập đoàn hoặc Chính phủ, vui lòng cung cấp những thông tin sau:
Mã số Thuế Liên bang:…………………….
Mã số Văn phòng Tài sản và Thuế Liên bang Maryland:…………………..
Vui lòng lư ý rằng thực thể kinh doanh cần đăng ký kinh doanh tại Maryland trước khi bảo
hiểm có hiệu lực. Thông tin của thực thể kinh doanh cung cấp trong Noi cần thống nhất với
đăng ký SDAT.

Hãy đọc phần này cẩn thận.
1) Đừng quên đánh dấu vào những ô dành cho công ty trách nhiệm hữu hạn
hoặc tập đoàn cũng như ứng viên/chủ đầu tư.
2) Địa chỉ được điền vào đây là địa chỉ đã được gửi thư đến, địa chỉ này có
thể khác với địa chỉ thực tế của quý vị.
3) Nếu quý vị phải chọn Ô 1 HOẶC 2, không phải cả hai.

NOI, Trang 2: Thông tin
nông trại
PHẦN II: THÔNG TIN LÔ/CƠ SỞ VẬT CHẤT (TRANG TRẠI)
Vị trí lô/cơ sở vật chất (trang trại): Điền tên hợp pháp của Lô/cơ sở vật chất (trang trại) và điền địa chỉ đường
bao gồm thành phố gần nhất (địa chỉ thực tế của lô/cơ sở vật chất (trang trại), không phải địa chỉ gửi thư).
Cung cấp latitude hoặc longtitude của khu vực sản xuất với độ chính xác ước tính 15 giây. Latitude và
longitude có thể được tìm thấy trên bản đồ chi tiết như là bản đồ (sách) ADC.
1
Chèn bản đồ của lô/cơ sở vật chất (trang trại) bao gồm tên ít nhất của một đường.
Cung cấp loại và số lượng vật nuôi trang lô/cơ sở vật chất (trang trại) và loại hình chăn nuôi.
Vui lòng điền những thông tin về lô/cơ sở vật chất (trang trại) liên quan đến AFO, bắt đầu bằng lô/cơ sở vật
chất (trang trại) chính và tiếp tục với tất cả các lô/cơ sở (trang trại) có liên quan. Những lô/cơ sở (trang trại)
có liên quan là những trang trại mà quý vị kiểm soát rác thải, phân, hoặc xử lý nước thải bằng quyền sở hữu,
thuê, thỏa thuận. Mọi lô/cơ sở (trang trại) đều phải được khai trong kế hoạch (kể cả Kế hoạch quản lý Dinh
dưỡng toàn diện (CNMP) hoặc Kế hoạch Quản lý Dinh dưỡng (NMP) kết hợp với Kế hoạch Quản lý Chất
lượng nước và Bảo tồn tài nguyên đất (CP)). Quý vị có thể sao chép phần thông tin của lô/cơ sở (trang trại)
có liên quan để cung cấp cho mọi lô/cơ sở (trang trại) có liên quan.
Những kế hoạch được yêu cầu là những nội dung quan trọng của AFO. Chúng dẫn chững những quyết định,
hoạt động và duy trì AFO. CNMP lđược Sở Bảo tồn tài nguyên môi trường USDA hoặc Nhà cung cấp Dịch
vụ Kĩ thuật được chứng nhận. NMP và CP cần được cố vấn quản lý dinh dưỡng có chứng chỉ hoặc một chủ
đầu tư được chứng nhận có liên quan đên Sở Nông nghiệp COMAR Maryland 15.20.04, và theo COMAR
15.20.07 và 15.20.08 cho lô/cơ sở (trang trại) và lô/cơ sở (trang trại) có liên quan.


2
Tên Lô/cơ sở (trang trại) chính: __________________
________
Địa chỉ Lô/cơ sở (trang trại): __________Thành phố: ________Bang: _________Mã bưu chính:
3
3
3
________ Quận: ________ Số bản đồ khu vực
4 Quận: ________ Số Lô/đất: ________ Số hồ sơ:
________ Mã Bay Tributary
Watersh ________ Latitude/Longitude
(Độ/phút/giây)
2
5
2 _________- 2
2 ______________
_________-_______/_________-_________-_
6
2 dịch vụ Trang trại: ________________________________
Số theo dõi của Phòng
_
Loại cơ sở (Loại vật nuôi/Cỡ chuồng AFO) và số vật nuôi2thực nuôi: ________7
Loại vật nuôi khcs (Loại vật nuôi/kích cở chuồng nuôi AFO) và số thực tế________
2
Loại chuồng (kín, có mái, có cửa):_ ________
8
Ngày xây dựng:_ ________
_(ngày ước tính có thể được sử dụng cho cấu trúc tiền 2000)
Đối với gia cầm: Số lượng
chuồng: ________ Tổng diện tích sàn của các chuồng ________(diện tích
2
sàn)
9
Có bao nhiêu lô/cơ sở (trang trại) liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc? ________
(điền thông
tin vào mỗi trang trại liên quan dưới đây)
2

1) Quý vị cần chèn bản đồ trang trại của quý vị, trong đó ghi rõ tên đường. Quý vị có
thể lấy bản đồ từ
Kế hoạch Quản lý Dinh hưỡng (NMP) hoặc Google Maps.
2) Điền tên và địa chỉ trang trại của quý vị. Những thông tin này có thể khác với địa
chỉ nhà của quý vị, nếu quý vị không sinh sống tại trang trại.
3) Số bản đồ County Zoning, Số Parcel, và Deed có thể tìm thấy tại Tìm kiếm Bất
động sản.
Maryland
Mã Bay Tributary Watershed có thể được tìm thấy như số chữ số trong NMP của quý
vị.
5) Latitude and Longitude có thể được tìm thấy trên Google Maps hoặc Google Earth
6) Số theo dõi FSA tract number could be in your NMP, CNMP, or call the FSA
7) Đôi với bảng ở cuối mẫu NOI. Điền tên đầy đủ (ví dụ: gà ướt, gà khô, gà đẻ trứng
khô, gia súc cho sữa, v.v..) và số lượng mà quý vị đang nuôi.
8) Ước tính khoảng 2000 cơ cấu được xây dựng trước
9) Nếu quý vị chỉ có một lô, điền "1" vào đây. Nếu không, điền số lô và điền thêm
thông tin.

http://sdat.resiusa.org/RealProperty/Pages/default.aspx

Truy cập vào website tìm kiếm Bất động sản Maryland để tìm kiếm hoạt động và khoanh
vùng thông tin. Chọn địa phận và tìm kiếm
bằng Tên đường.

Khi tìm kiếm bất động sản của quý vị, đừng
dùng những từ như "đường, ngõ hoặc
đường ô tô".
Ví dụ, Văn phòng Khuyến nông Quận
Somerset là
30730 Park
Drive.
Quý vị nên điền 30730 là số đường.
Và Park là tên đường.
•
Tên Lô/cơ sở (trang trại) chính: __________________________
Địa chỉ Lô/cơ sở (trang trại): _______Thành phố: ______Bang: _____Mã bưu chính: ________
1
2 Số hồ sơ: ________
3
Quận: ______ Số bản đồ khu vực Quận: ______
Số Lô/đất: _____
Mã Bay
Tributary Watersh ________ Latitude/Longitude (Độ/phút/giây) _________-________________/_________-_________-_______________
Số theo dõi của Phòng dịch vụ Trang trại: _________________________________
Loại cơ sở (Loại vật nuôi/Cỡ chuồng AFO) và số vật nuôi thực nuôi: ________
Loại vật nuôi khcs (Loại vật nuôi/kích cở chuồng nuôi AFO) và số thực tế________
Loại chuồng (kín, có mái, có cửa):_ ________
Ngày xây dựng:_ _________(ngày ước tính có thể được sử dụng cho cấu trúc tiền 2000)
Đối với gia cầm: Số lượng chuồng: ________ Tổng diện tích sàn của các chuồng
________(diện tích sàn)
Có bao nhiêu lô/cơ sở (trang trại) liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc? ________

Xem bản đồ
Xem việc mua lại đất thuê
Xem Đăng ký thuê đất
Nhận diện tài khoản
Quận – 02 Số tài khoản – 012952
Thông tin chủ sở hữu
Tên chủ sở hữu:
Sử dụng:
Quý vị có thể tìm thấy mã Tributary Watershed trên website Bất động sản Maryland:
3
Địa chỉ gửi thư:
Căn cứ thực tế:
https://data.maryland.gov/Energy-and-Environment/Maryland-s-8-Digit-Sub-Watersheds/e9j9Thông tin vị trí và cấu trúc
vuxg
Địa chỉ khu sản xuất:
Mô tả pháp lý:
Click vào vị trí tương đối của trang trại quý vị
Bản đồ:
Lưới:
Đất: Tiểu bang:
Tiểu khu: Khu
Lô
Năm đánh giá: 2014
Giá
trị
MDE8DGT
là
mã
đầu
nguồn
của
quý
vị.
1
2
Số mảnh đất
Đất:
Căn cứ:
Khu vực thuế đặc biệt:

Thị trấn

KHÔNG CÓ

Giá trị quảng cáo
Loại thuế
Xây dựng công
trình đầu tiên

Khu vực khép kín
cấp cao hơn

1975

2.744 SF

Khu vực móng
hoàn thiện

Khu vực tài sản
đất

Sử dụng của quận

20.4600 AC

Tầng

Móng

Loại

Bề ngoài

1

Không

Tiêu chuẩn

Ghép ván

Phòng tắm
đầy
đủ/Phòng vệ
sinh không
tắm
3 phòng đầy
đủ/1 phòng
vệ sinh
không tắm

Nhà để xe

1 nhà để xe
riêng biệt

Nâng cấp mới
đây

Mã Bay Tributary
Quý vị có thể tìm thấy mã Tributary Watershed trên website Bất động sản Maryland:
https://data.maryland.gov/Energy-and-Environment/Maryland-s-8-Digit-Sub-Watersheds/e9j9vuxg
Click vào vị trí tương đối của trang trại quý vị

Giá trị MDE8DGT là mã đầu nguồn của quý vị.

Latitude và
Longitude
Latitude và Longitude của Phòng Khuyến nông Quận Somerset.

2

1

Truy cập Google Máp và tìm trang trại của quý vị
1) Kích chuột phải và trang trại của quý vị, chọn "Đây là gì" (What’s here?)
2) Góc trên của Lat/Long sẽ xuất hiện độ thập phân, và hãy kích chuột vào những
số đó
3) Chúng sẽ tải lại và thay đổi thành Độ, Phút, Giây. Nhập những số đó vào đơn
của quý vị Quý vị có thể truy cập vào website FCC và chuyển đổi độ thập phân thành độ, phút,
giây. http://transition.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

Trang 3, Trữ phân bón và Quản lý tử vong

Phần III: Sử dụng/Trữ phân chuồng và Quản lý tử vong
Trữ phân chuồng – chỉ số lượng và kiểu trữ của mỗi Lô/cơ sở (trang trại) liên quan đến hoạt động chăn
nuôi của quý vị, bắt đầu từ Lô/cơ sở (trang trại) chính. Đồng thời ghi chép tổng số lượng rác thải, phân
chuồng, hoặc quá trình xử lý nước thải mỗi ngày hoặc mỗi năm bởi mọi Lô/cơ sở (trang trại) liên quan do
quý vị quản lý, tổng số rác thải, phân chuồng và quá trình xử lý nước thải xả từ cơ sở mà quý vị quản lý,
và tổng số đất sẵn có để sử dụng của Lô/cơ sở (trang trại). Mô tả loại quản lý tử vong tại mỗi Lô/cơ sở
(trang trại).
1
Tổng rác thải/phân chuồng/nước thải sản xuất:________Tấn/pao/gallon
+ Tần suất (mỗi ngày/mỗi năm)
Khoanh tròn 1
Khoanh tròn 1
Tổng rác thải/phân chuồng/nước thải ra ngoài: Tổng số___Tấn/pao/gallon + Tần suất (mỗi ngày/mỗi năm)
2
Khoanh tròn 1
Khoanh tròn 1
3
3
Tổng số đất sử dụng do ứng viên quản lý: _______(diện
tích)
_______(diện
tích)
(cùng chủ sở hữu)
(dưới hợp đồng)
Giới thiệu loại hình lưu trữ: Viết loại hình lưu trữ rác thải, phân chuồng, quy trình xử lý nước thải ở mỗi
Lô/cơ sở (trang trại) trên mỗi dòng yêu cầu. Để cung cấp sức chứa của rác thải, phân chuồng, nước thải
thích hợp, đối với phân chuồng lỏng hoặc khô, khoanh tròn “ft3”, đối với phân chuồng lỏng, khoanh tròn
“gal” và đối với phân chuồng khô bao gồm cả chiều dài và chiều rộng (“LWX”) của kho chứa.
Trang trại chính:

4

Loại kho: _____________ ________Dung tích: ________________ ft3/gal/LxW (khoanh tròn đơn vị)
(đầm kị khí, kho dự trữ, ao dự trữ, hồ có mái che, bể chứa chìm, khác)
Ngày xây dựng:______________(ngày ước tính cho 2000 ngăn)

4
Loại kho:_____________
Khối lượng:____________ ft3/gal/LxW (khoanh tròn đơn vị)
(đầm kị khí, kho dự trữ, ao dự trữ, hồ có mái che, bể chứa chìm, khác)
Ngày xây dựng:______________(ngày ước tính cho 2000 ngăn)

5
Quản lý tử vong:______________(phân
trộn, phân ủ, phân hun, khác)

1) Các loại phân bón có thể được tìm thấy ở NMP. Đừng quên khoanh tròn đơn vị
tính (tấn, pao, hoặc gallon)
Vận tải ngoại vi là việc quý vị ra khỏi trang trại như thế nào mỗi năm
3) Nếu quý vị không phải là người sở hữu đất, điền số 0 vào đây
4) Thông tin này có thể được tìm thấy ở CNMP hoặc NMP của quý vị. Đừng quên
khoanh tròn đơn vị tính (feet, gallon, hoặc dài x rộng). Nếu quý vị có 2 kho, hãy
liệt kê cả hai.
5) Nếu quý vị có quản lý tử vong, liệt kê chúng ở đây.
Phần IV. Chỉ dành cho CAFO – Lệ phí
COMAR 26.08.04.09. CAFO sẽ phải trả một khoản chi phí hằng năm. Năm đầu tiên, lệ phí sẽ nộp cho Sở cùng với bản
NOI này. Sở sẽ phát hành hóa đơn hằng năm, và lệ phí cần phải được nộp trước ngày giấy phép có hiệu lực. Những
khoản lệ phí sau sẽ được thu dựa trên quy mô chăn nuôi của Lô/cơ sở (trang trại), chi tiết trong Bảng 1 dưới Luật
26.08.03.09A (3).
Quy mô
Lớn
Phí cấp phép hằng năm
800$
Vui lòng nộp một BẢN SAO của mẫu này và kiểm tra về
tổng số tài chính có thể chi trả cho “QUỸ NƯỚC SẠCH”
cho:
Sở Môi trường Maryland
P.O. 1417
Baltimore, Maryland 21230-1417

Trung bình
300$

Nhỏ
60$
Vui lòng nộp bản gốc về:
Sở Môi trường Maryland
1800 Washington Boulevard, Tòa nhà 610 Baltimore,
Maryland 21230-1417

1)

2)

Lệ phí đã được giảm xuống còn 800$, 300$, và 60$ kể từ phiên bản ngày 01
Tháng Tám năm 2014 của giấy phép này.
Gửi các bản sao đơn của quý vị đến các địa chỉ được liệt kê.

Phần V. CAFO và MAFO yêu cầu Thông tin Kế hoạch
Ứng viên CAFO và MAFO cần nộp Kế hoạch được yêu cầu cùng với bản NOI. Vui lòng đánh dấu loại Kế hoạch nộp
cùng với NOI và cho thấy các chỉ số của Kế hoạch.
CNMP hoặc

NMP và

Kế hoạch bảo tồn

Ngày hoàn thành Kế hoạch_____________________

Tên người xây dựng CNMP và NMP:_________ Số điện thoại của người xây dựng CNMP và NMP:____________
Số chứng chỉ của người xây dựng CNMP và NMP: ______________________________
Tên người xây dụng Kế hoạch Quản lý Chất lượng nước và Bảo tồn tài nguyên Đất (CP):___________________
Số điện thoại của người viết CP:_________________ Số chứng chỉ của người viết CP:________________
Nếu không có kế hoạch gửi kèm, xin nêu rõ lý do:________________________________________________

1)

Quý vị có thể lựa chọn gửi cho MDE bản cập nhật CNMP HOẶC một bản kế hoạch
bảo tồn NMP. Liên hệ với người viết kế hoạch CNMP hoặc NMP của quý vị để
chắc chắn rằng họ đã cập nhật những bản kế hoạch đó.
2) Nhiều thông tin cần có trong CNMP của quý vị, nhưng quý vị có thể yêu cầu người
viết kế hoạch
trình chứng chỉ và số điện thoại của họ.
3) MDE không yêu cầu kế hoạch thời điểm này. KHÔNG GỬI KẾ HOẠCH. Họ sẽ
hỏi quý vị khi nào quý vị cần chúng. Thay vì viết: "Kế hoạch đã được cập nhật
và sẵn sàng gửi đi khi có yêu cầu"

Phần VI. Chứng chỉ
Khi ký tên vào mẫu này, tôi - ứng viên hoặc người đại diện được ủy quyền, tôi đã cố gắng hết sức để nghiên cứu về những
mức phạt và nội dung của đơn này. Tôi ủy quyền cho Sở để giám sát những hoạt động của Lô/cơ sở (trang trại) và lưu giữ
những thông tin liên quan khi cần thiết. Tôi hiểu rằng, tùy từng loại giấy phép mà tôi đăng ký, tôi có thể phải nộp những giấy
phép và chứng chỉ khác.

1

_________________________________

_________________________________

Chữ ký của ứng viên (nhà đầu tư hoặc người đại diện
được ủy quyền)

Ngày

2

__________________________________

3
_________________________________

Tên của ứng viên (nhà đầu tư hoặc người đại diện được
ủy quyền)

Chức danh

Thông báo về Quyền riêng tư: Thông báo này được thực hiện theo Luật về Quyền riêng tư năm 1974, 5
U.S.C.552a. Căn cứ Số An sinh Xã hội hoặc Số Đăng lý Lao động Liên bang tuân thủ theo các điều luật 1-203
(2003), Báo Môi trường, Luật Maryland, những Luật này yêu cầu Sở thông báo rõ cho các ứng viên về các khoản
thuế và bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ Điều 10-119.3 của Luật Gia đình Maryland, Sở yêu cầu các ứng viên cung
cấp Giấy phép an sinh xã hội và ghi số an sinh xã hội trên đơn này. Theo khoản Điều 10.119.3(a)(2), “giấy phép”
bao gồm các giấy phép, chứng chỉ, đăng ký hoặc các giấy tờ pháp lý khác: (i) được phát hành bởi các cơ quan có
thẩm quyền cấp phép; (ii) là đối tượng giám sát,… của các đơn vị có thẩm quyền cấp phép; (iii) cần thiết cho các
cá nhân thực hiện hoặc liên quan đến kinh doanh, công việc, hoặc nghề nghiệp. Số an sinh xã hội hoặc Số Đăng
ký Lao động liên bang sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài Thông báo này.
Thông báo này căn cứ Điều 10-624 của Luật Chính phủ Liên bang Maryland. Thông tin cá nhân được yêu cầu chỉ
được sử dụng để phục vụ cho việc kê khai NOI này. Việc không cung cấp thông tin đầy đủ có thể dẫn đến việc NOI
của quý vị không được xử lý. Quý vị có quyền chỉnh sửa và bổ sung NOI này. Sở Môi trường Maryland (MDE) là
một đơn vị công lập và tuân theo Luật Thông tin Công cộng Maryland (Md. Mã Ann. Chính phủ Liên bang 10-601,
và các điều khoản liên quan khác). Các đơn vị tư nhân hoặc các cơ quan công lập có thể tải mẫu này trên Internet
thông qua trang chủ MDE và sử dụng toàn bộ mẫu hoặc những phần có liên quan, nếu không bị hạn chế bởi Luật
Liên bang.

1) Hãy ký và điền ngày NOI.
2) Viết tên in hoa.
3) Điền danh xưng của quý vị (chủ sở hữu/chủ đầu tư, v.v..)
Văn bản này được viết nhằm giúp bnj điền NOI và thay đổi quyết định MDE (ví dụ: phí
thực hiện hoặc họ yêu cầu quý vị trình CNMP trong tương lai). Nếu có bất kỳ câu hỏi
nào nào về mẫu đơn, vui lòng liên hệ Ông Gary Kelman và MDE (410-537-4423).
Đừng quên gửi mẫu đơn này cùng với bản đồ trang trại
của quý vị! Sao lưu tài liệu này.
Sử dụng Vận đơn (Mẫu 3811) của dịch vụ Bưu chính Mỹ để chắc chắn rằng họ
nhận được chúng. Lưu trữ vận đơn với một bản sao của NOI.

