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GIẤY MỜI 

Họp Tổ Giúp việc cho Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó 

 sự cố hóa chất tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 

 

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2020 của 

Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Hà Tĩnh; Tổ giúp việc cho Ban 

Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (sau đây gọi là 

Tổ giúp việc) tổ chức buổi làm việc triển khai Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 

04/6/2020 của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2020 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh: 

- Thành phần: Trân trọng kính mời 

Các thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 

17/6/2020 của Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h00, ngày 16/7/2020 (thứ 5). 

- Địa điểm: Phòng họp tại xưởng Thiêu kết, Bộ phận luyện gang, Công ty 

TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, địa chỉ: Khu công nghiệp 

Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nội dung dự kiến làm việc: 

+ Thông qua Quyết định thành lập Tổ giúp việc.  

+ Lấy ý kiến góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ của Tổ giúp việc. 

+ Đi thực địa các khu vực dự kiến tổ chức diễn tập.  

+ Thảo luận các nội dung của dự thảo kịch bản diễn tập và kịch bản phim 

cơ chế diễn tập (gửi kèm theo). 

+ Các nội dung khác có liên quan đến triển khai thực hiện Kế hoạch diễn 

tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2020. 

Dự kiến xe của Sở Công Thương xuất phát từ Văn phòng Sở vào lúc 6 giờ 

30 phút, đề nghị các thành viên của Tổ giúp việc có nhu cầu đi cùng xe liên hệ 

trước với Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chuyên viên phòng Quản lý Công 

nghiệp, điện thoại: 0914.935.458. 

 Đề nghị các thành viên nghiên cứu dự thảo, chuẩn bị bản góp ý bằng bản 

giấy trước và có ý kiến tại cuộc họp. 

Trân trọng nhờ Công ty Formosa Hà Tĩnh bố trí các điều kiện đảm bảo cho Tổ 

làm việc hiệu quả. 

Đề nghị các quý vị tham dự đầy đủ và đảm bảo thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Các TV TGV theo QĐ số 01/QĐ-BCĐ; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- Công ty Formosa Hà Tĩnh; 

- Lưu: QLCN4. 
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