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GIẤY MỜI  
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 51/TB-BSGHT ngày 

08/4/2021 của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh về việc thông báo Kế 

hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Đầu tư nâng 

công suất Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh từ 50 triệu lít/năm lên 70 triệu lít/năm”. Căn 

cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra làm việc về nội dung đề nghị nêu trên. 

1. Thành phần tham dự 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;  

- Đại diện các Sở: Công thương; Xây dựng; 

- Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà; 

- Giám đốc và cán bộ chuyên môn Công ty Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; 

- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường (đơn vị tư vấn). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 15/4/2021 (thứ 5). 

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Km12 Đường tránh 

thành phố Hà Tĩnh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. 

Yêu cầu Công ty Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh bố trí phòng họp, chuẩn bị báo cáo và 

các hồ sơ, tài liệu liên quan đến kế hoạch vận hành thử nghiệm
1
 các công trình xử lý 

chất thải theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính 

phủ gửi các đại biểu tại buổi làm việc. 

Đề nghị các đại biểu theo chức năng nhiệm vụ (liên quan đến quy hoạch, thẩm 

định thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng, hoàn công công trình) nghiên cứu và có ý 

kiến tại buổi làm việc./. 

 (Liên hệ trong quá trình phối hợp làm việc ông Phan Ngọc Hà - ĐT: 0912.314.106). 
t 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- GĐ, PGĐ Sở PT (để b/c); 

- Văn phòng Sở (để p/h); 

- Lưu: VT, MT, PNH. 

Gửi văn bản điện tử. 

TL.GIÁM ĐỐC 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

    

 

 
 

    

Nguyễn Việt Hà 

 

                                           
1
 Bản sao một số văn bản liên quan gửi kèm trên hệ thống: hscv.hatinh.gov.vn 
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