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Lạng Sơn, ngày 19 tháng 3  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kiểm tra dự án đầu tư Xưởng chế biến gỗ My Dream  
____________________________ 

 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

368/VP-KT ngày 29/01/2021 về việc yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm của 

Công ty TNHH My Dream liên quan đến dự án Xưởng chế biến gỗ My Dream;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Lịch kiểm tra việc thực hiện dự án đầu 

tư Xưởng chế biến gỗ My Dream của Công ty TNHH My Dream như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra toàn diện việc thực hiện dự án đầu tư Xưởng chế biến gỗ My 

Dream của Công ty TNHH My Dream được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 05/6/2019; được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3177530183 ngày 10/6/2019. 

2. Thời gian làm việc: Từ 8 giờ 00, ngày 24 tháng 3 năm 2021.  

3. Địa điểm: Tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư, thôn Bến Lường, xã 

Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thành phần làm việc  

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số:  28/QĐ-SKHĐT ngày  19/3/2021 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm 

tra dự án đầu tư Xưởng chế biến gỗ My Dream; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 

Hữu Lũng;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; 

- Người Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư và những thành phần khác 

liên quan do Nhà đầu tư mời làm việc (Nếu người đại diện theo pháp luật không 

tham dự được, cử người khác làm việc thay, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

5. Đề nghị 

- Nhà đầu tư: Lập báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án đến thời điểm 

kiểm tra theo mẫu báo cáo gửi kèm văn bản này; Chuẩn bị đầy đủ các văn bản, 

hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án (toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư, đất đai, xây 

dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, góp vốn, đăng ký kinh doanh, hóa 

đơn chứng từ, hợp đồng lao động… ) để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

(Nội dung báo cáo như phụ lục kèm theo) 
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- Thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và phân 

công của Trưởng đoàn; chuẩn bị hồ sơ và ý kiến tham gia tại cuộc kiểm tra; 

cung cấp tài liệu liên quan dự án (nếu có);  

- UBND huyện Hữu Lũng; UBND xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng tham 

gia ý kiến các nội dung về chấp hành các quy định pháp luật của Nhà đầu tư, 

công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; 

- Các thành viên đoàn kiểm tra chủ động phương tiện hoặc liên hệ với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để bố trí phương tiện, tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Đoàn kiểm tra sẽ xuất phát lúc 6 giờ 30 phút. 

Mọi thông tin liên hệ với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số điện 

thoại: 02053 813 473 (ông: Nguyễn Hiếu, ĐTDĐ: 0945 057 616). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các các cơ quan, đơn vị, thành viên tham 

gia đầy đủ đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như thành phần làm việc; 

- Các sở: TNMT, XD; 

- UBND huyện Hữu Lũng;  

- UBND xã Minh Sơn (Hữu Lũng); 

- Cty TNHH My Dream; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS; 

- VP Sở (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT, TTr, VVQ (đăng tin). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Chiến 
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