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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 49 /GM-SKHĐT    Lạng Sơn, ngày 11 tháng  5  năm 2020 
  

 
GIẤY MỜI HỌP 

Kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường thực hiện 
 dự án Xây dựng xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại  

tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  
_____________ 

 

      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 
1318/VP -KTN ngày 06/4/2020 (Công văn đến ngày 05/5/2020) của Văn phòng 
UBND tỉnh v/v rà soát, đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng xưởng 
sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
tham dự buổi kiểm tra, làm việc, nội dung như sau:  

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; Phòng Quản lý đầu tư 
ngoài ngân sách;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 
Khoa học và công nghệ;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng; 

- Đại diện UBND xã Hồ Sơn và thôn Tân Hoa, xã Hồ Sơn huyện Hữu 
Lũng (Đề nghị UBND xã Hồ Sơn thông báo giúp); 

- Đại diện Nhà đầu tư dự án; Người đại diện theo pháp luật Công ty Công 
ty TNHH Công nghệ Luyện kim Vicmet Việt Nam 

2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án; đánh giá, 
giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty theo các nội dung Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-
UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh; kết quả quan trắc, giám sát môi trường 
không khí, đất, nước thải,...; ý kiến của địa phương tại khu vực nhà máy.  

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút,  ngày 20/5/2020 (thứ tư) 

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty TNHH Công nghệ Luyện kim Vicmet Việt 
Nam; địa chỉ: Thôn Tân Hoa, Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.  

 4. Đề nghị các cơ quan:  
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- Công ty TNHH Công nghệ Luyện kim Vicmet Việt Nam chuẩn bị các báo 
cáo cụ thể tình hình chấp thành các quy định theo Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 
của UBND tỉnh; kết quả quan trắc, giám sát môi trường không khí, đất, nước 
thải,... những năm qua; tiếp nhận và kết quả xử lý các kiến nghị của các hộ dân 
xung quanh khu vực nhà máy (nếu có) gửi về các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài 
nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học &Công nghệ và UBND huyện 
Hữu Lũng trước ngày 18/5/2020;  Bố trí văn phòng làm việc với các cơ quan 
theo thời gian trên.   

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, đánh giá việc tuân thủ của công 
ty trong triển khai dự án theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
theo Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt, theo quy định pháp luật về môi 
trường.  

- Các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ: tham gia ý kiến theo 
chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành;  

- UBND huyện Hữu Lũng đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp 
luật trong triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. 

  - UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng mời giúp đại diện cho UBND thôn 
Tân Hoa cùng tham gia buổi làm việc; xem xét ý kiến của người dân xung quanh 
khu vực đối với việc hoạt động của Nhà máy tại địa phương. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian 
và địa điểm trên./. 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (bố trí xe); 
- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

  GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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