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Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

  
Thực hiện Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và Đoạn từ 

Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh” do Sở Giao thông vận tải làm 

chủ đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng để thẩm định Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. 

1. Thành phần trân trọng kính mời: 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng; chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm 

(huyện Cẩm Xuyên);  

- Chủ tịch UBND các xã: Sơn Long; Tân Mỹ Hà; An Hòa Thịnh; Sơn Ninh; 

Sơn Trung (huyện Hương Sơn); 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải (chủ dự án); 

- Đại diện Viện chuyên ngành môi trường - Viện khoa học và công nghệ 

giao thông vận tải (đơn vị tư vấn). 

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 09/8/2022 (thứ 3) 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 5 - Sở Tài nguyên và Môi trường, số 12A 

đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi tài liệu Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án để các thành viên Hội đồng nghiên cứu và cho nhận xét bằng văn 

bản theo mẫu quy định gửi kèm (có mẫu Bản nhận xét báo cáo ĐTM kèm theo). 

Kính đề nghị các đại biểu có mặt đầy đủ, đúng thời gian trên; chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đối với thành viên Hội đồng 

thẩm định, trường hợp vì lý do nào đó vắng mặt thì phải có ý kiến bằng văn bản, 

có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Bản nhận xét báo cáo 

ĐTM cho cơ quan thường trực trước thời gian họp 01 ngày./.  

 (Thông tin liên hệ qua đ/c Phạm Xuân Đức - ĐT: 0914.1299.555). 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- GĐ, PGĐ Sở PT (để b/c); 

- Văn phòng Sở (để p/h); 

- Lưu: VT, MT, PXĐ. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Nguyễn Việt Hà 
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