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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất phương án xử lý một số nội dung 

 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
 

  
 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tổ chức cuộc họp để thống nhất 

phương án xử lý một số nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: 

(1) Phương án Phê duyệt các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Hà Tĩnh, (2) Tiến độ triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc và 

(3) Phương án xử lý khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 

1 Hà Tĩnh tại phường Tân Giang. 

1. Địa điểm: Tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Phòng 

họp xem thông báo tại Bảng điện tử tầng 1). 

2. Thời gian, thành phần: 

2.1. Bắt đầu từ 14h00, ngày 12/5/2020 (Thứ 3): Nghe Phương án Phê 

duyệt các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh  

Thành phần cùng dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn: Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây 

dựng; Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã ven biển. 

2.2. Bắt đầu từ 15h20, ngày 12/5/2020: Nghe Tiến độ triển khai dự án 

Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc 

Thành phần cùng dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn: Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây 

dựng; Tài chính.  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (phụ trách lĩnh vực) UBND huyện Lộc Hà. 

- Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc (giao UBND huyện Lộc Hà tin mời). 

- Giám đốc Công ty CP Môi trường và Xử lý rác thải An Dương (giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tin mời). 

2.3. Bắt đầu khoảng 16h50: ngày 12/5/2020: Nghe Phương án xử lý khu 

đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Tĩnh tại 

phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh. 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Tài 

nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Tư pháp; 

Thanh tra tỉnh.  



- Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Hà Tĩnh. 

3. Phân công nhiệm vụ:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa 

phương liên quan chuẩn bị tài liệu và các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 139/UBND-GM ngày 08/5/2020 (gửi UBND tỉnh trước 17h ngày 

11/5/2020 để đăng tải trên hệ thống gửi nhận văn bản điện tử). 

- Các Đại biểu chủ động nghiên cứu Văn bản số 417/STNMT-QHGĐ 

21/02/2020, Văn bản số 1080/TTr-STNMT ngày 15/4/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các tài liệu liên quan (gửi kèm theo Giấy mời này trên hệ thống 

gửi nhận điện tử) để tham gia ý kiến tại cuộc họp; tham dự đầy đủ, đúng thành 

thành phần và thời gian nêu trên./. 

 
Nơi nhận:         

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, Phó VP (phụ trách); 

- Phòng Quản trị - Tài vụ (để bố trí); 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

     Phạm  Xuân  Phú 
 

 


		phamxuanphu@hatinh.gov.vn
	2020-05-11T10:12:36+0700


		ubhatinh@hatinh.gov.vn
	2020-05-11T10:50:35+0700




