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GIẤY MỜI 

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

  

 
Thực hiện Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh 

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

dự án “Khai thác mỏ đất làm gạch, ngói và đất san lấp xã Nam Điền, huyện Thạch 

Hà” do Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh 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 1930/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 

của UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà; 

- Giám đốc Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh (chủ dự án); 

- Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư 36 (đơn vị tư vấn). 

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 26/9/2022 (thứ 2) 

3. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Nam Điền, huyện Thạch Hà (nhờ UBND xã 

Nam Điền bố trí giúp phòng họp). 

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 Đặng Xuân Hưng - ĐT: 098.1349.111). 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- GĐ, PGĐ Sở PT (để b/c); 

- Văn phòng Sở (để p/h); 

- Lưu: VT, MT, ĐXH. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Nguyễn Việt Hà 
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