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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đầu tư trên địa bàn
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự.
1. Thời gian: Từ 9 giờ, ngày 21/01/2021 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Tại thực địa dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) thuộc xã
Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn .
3. Thành phần
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý đầu tư ngoài
ngân sách, Thanh tra Sở;
- Đa ̣i diêṇ các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài
chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia;
- Lãnh đạo UBND xã Quý Hòa, huyện Bình Gia;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Năng lượng Someco
1 (Nhà đầu tư). Đề nghị: nếu người đại diện không tham dự được, người khác đi
thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
4. Nội dung: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư và hiệu
quả đầu tư dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) theo Giấy chứng nhận đầu tư
lần đầu ngày 22/4/2008, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 30/8/2011; chứng nhận
thay đổi lần 02 ngày 20/02/2012; chứng nhận thay đổi lần 03 ngày 11/4/2013;
chứng nhận thay đổi lần 04 ngày 28/7/2014; Chứng nhận thay đổi lần thứ 05: Ngày
15 tháng 6 năm 2018.
5. Đề nghị
- Nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án như đề cương gửi
kèm; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án, tài liệu chứng minh năng lực tài
chính; Bố trí giúp phòng họp tại văn phòng dự án để làm việc sau khi kiểm tra.
- Đại diện các cơ quan chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức năng quản lý nhà
nước.
(Chi tiết liên hệ phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách 02053.812.570;
đồng chí Cường 0912.902.345).

2
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự đúng thời gian
và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời tại khoản 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng (chuẩn bị xe);
- Lưu: VT, QLĐTNNS.
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