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   Số: 208/GM-SCT   Hà Tĩnh, ngày  21  tháng 8 năm 2019 

  
GIẤY MỜI 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5563/UBND-KT1 

ngày 21/8/2019 về chủ trương thành lập gắn với lựa chọn chủ đầu tư Dự án hạ 

tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh 2; Sở Công Thương tổ chức làm việc với 

UBND thị xã Hồng Lĩnh và các đơn vị liên quan, 

Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Sở Công Thương: Lãnh đạo Sở (mời chủ trì) và phòng Quản lý Công nghiệp;  

- Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Hồng Lĩnh: Lãnh đạo UBND thị xã và các phòng chuyên môn 

liên quan UBND thị xã (Nhờ UBND thị xã tin, mời); 

- Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn; 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30’ ngày 23/8/2019 (Thứ sáu) 

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Sở Công Thương - Địa chỉ: Số 02, đường 

Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.   

Tài liệu phục vụ: 

- Đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh chuẩn bị các nội dung về lý do lựa chọn địa 

điểm thành lập cụm; các nội dung chi tiết liên quan đến quỹ đất, phương án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (kể cả thông tin liên quan đến các hộ dân) và 

các nội dung khác liên quan đến việc thành lập CCN Cổng Khánh 2; có ý kiến đôn 

đốc, chỉ đạo nhà đầu tư chuẩn bị các nội dung liên quan. 

- Đề nghị Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn chuẩn bị các nội dung về năng lực 

tài chính, cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân sách của nhà đầu tư; tiến độ triển 

khai các công trình hạ tầng kỹ thuật trong CCN; năng lực tài chính và tiến độ triển 

khai dự án Nhà máy bia và Nhà máy sản xuất bao bì trong CCN. 

 Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định ./. 
 

       Nơi nhận:                          
- Như thành phần mời; 

- Văn phòng (bố trí hội trường); 

-  Lưu: VT, QLCN7. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

                                                    Trần Huy Thành 
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