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GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của 

UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; Thông báo Kết luận của Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và 

mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo huyện Lộc Hà; Căn 

cứ Văn bản số 441/SCT-QLCN ngày 05/4/2021 của Sở Công thương, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải của một số Cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

1. Thành phần kính mời: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường:  

+ Đ/c Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở (mời chủ trì);  

+ Trưởng phòng Môi trường và cán bộ chuyên môn; 

- Lãnh đạo các Sở: Công thương, Xây dựng và phòng chuyên môn; 

- Lãnh đạo UBND các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Đức Thọ, Can Lộc, 

Hương Sơn và các phòng chuyên môn liên quan; 

- Lãnh đạo UBND các xã: Phù Việt, Thạch Kim, Thanh Bình Thịnh, 

Khánh Vĩnh Yên, Sơn Lễ (nhờ huyện tin mời); 

- Đơn vị quản lý Cụm công nghiệp (nhờ huyện tin mời). 

2. Thời gian, địa điểm: từ ngày 13/4/2021 đến ngày 15/4/2021, cụ thể: 

- Ngày 13/4/2021: 

+ Buổi sáng từ 08 giờ: làm việc tại CCN Phù Việt, huyện Thạch Hà (đơn 

vị quản lý: UBND huyện Thạch Hà) 

+ Buổi chiều từ 14 giờ: làm việc tại CCN chế biến thủy hải sản Thạch 

Kim, huyện Lộc Hà (đơn vị quản lý: UBND huyện Lộc Hà) 

- Ngày 14/4/2021: 

+ Buổi sáng từ 08 giờ: làm việc tại CCN Thái Yên, huyện Đức Thọ (đơn 

vị quản lý: Công ty CP Đầu tư IDI) 

+ Buổi chiều từ 14 giờ: làm việc tại CCN Yên Huy, huyện Can Lộc (đơn 

vị quản lý: Công ty TNHH Yên Huy) 



- Ngày 15/4/2021: buổi sáng từ 08 giờ: làm việc tại CCN sản xuất, chế 

biến thức ăn chăn nuôi, cung cấp giống bò sữa Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (đơn 

vị quản lý: Công ty CP Vinamilk Việt Nam) 

 Đề nghị đơn vị quản lý cụm công nghiệp chuẩn bị phòng họp, các nội 

dung, hồ sơ, tài liệu liên quan báo cáo tại buổi làm việc. 

Đề nghị các thành phần mời tham dự đầy đủ, đúng thời gian nên trên. 

(Điện thoại liên hệ phối hợp: Bà Nguyễn Thị Phương Dung - 0962 955 286)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- GĐ Sở, PGĐ phụ trách (để b/c); 

- Văn phòng Sở (để p/h); 

- Lưu: VT, MT, NPD. 

Gửi bản điện tử. 

TL. GIÁM ĐỐC 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Việt Hà 
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