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GIẤY MỜI   

 

Thực hiện Công điện số 1250/CĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan 

trọng quốc gia, trọng điểm; để thực hiện quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường và các nội dung liên quan theo các Nghị quyết 

của Quốc hội và Chính phủ, kịp thời cung cấp cho các dự án đường cao tốc trên địa 

bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc.  

1. Thành phần tham dự, kính mời:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đ/c Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở (mời chủ 

trì); Trưởng các phòng: Khoáng sản, Đất đai 1, Đất đai 2, Môi trường; 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở: Giao thông vận tải, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường các 

huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh;  

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Ban Quản lý dự án Thăng Long, 

Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải.  

- Đại diện Lãnh đạo các nhà thầu thi công các dự án đường cao tốc trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh (đề nghị  Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án 6 

tin mời). 

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, ngày 01/02/2023 (thứ 

4), tại Phòng họp tầng 5 - Sở Tài nguyên và Môi trường, số 12A, đường Võ Liêm 

Sơn, thành phố Hà Tĩnh.  

Đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao 

thông vận tải báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá trữ lượng nguồn vật liệu đảm bảo 

chất lượng tại các mỏ khoáng sản làm VLXDTT đã được cấp phép để phục vụ cho 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh theo 

hồ sơ của từng Dự án. 

Kính đề nghị các thành phần tham gia đầy đủ, đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;   

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (để b/c);  

- Văn phòng Sở (để p/h); 

- Lưu VT, KS, ĐST.   

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Việt Hà        
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