
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /TCMT-QLCT 
V/v kế hoạch kiểm tra xác nhận việc        

thực hiện công trình bảo vệ môi trường  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày          tháng          năm 2021 

Kính gửi: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

(Khu liên hợp Gang thép thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) 

Thực hiện Quyết định số 631/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện 

công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn 

Dương Formosa Hà Tĩnh, giai đoạn 1-1” – Hạng mục bến tàu quy mô 300.000 

DWT, xưởng tách nước dầu cốc và máy đúc gang số 2, Tổng cục Môi trường tổ 

chức Đoàn kiểm tra đánh giá thực tế tại Khu liên hợp theo quy định của  

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường.  

1. Thành phần đoàn kiểm tra  

Các thành viên theo Quyết định số 631/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 4  

năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bản sao được gửi kèm theo Công 

văn này). 

2. Thời gian: Từ ……giờ…… ngày tháng …… năm 2021. 

3. Địa điểm: Khu liên hợp Gang thép thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đề nghị quý Công ty chuẩn bị tài liệu, vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường có liên quan để phục vụ kiểm tra. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phan Thanh Giang, Vụ Quản lý  

chất thải, Tổng cục Môi trường, phòng B411, trụ sở Bộ Tài nguyên và  

Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; điện thoại: 0964877468. 

Tổng cục Môi trường thông báo để Công ty biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- TCT Nguyễn Văn Tài (để báo cáo); 

- PTCT Nguyễn Thượng Hiền (để biết); 

- Thành viên theo QĐ số 631/QĐ-TCMT (thay giấy mời); 

- Lưu: VT, QLCT, G9.  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Hoàng Văn Thức 
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