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

ĐOÀN THANH TRA QĐ 685 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 50 /ĐTTr 
 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

Làm việc về các nội dung liên quan  

Dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) 

(lần thứ 2) 
______________ 

 

Kính gửi:  - Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 (Địa 

chỉ: Bản Đống Mác, xã Quý Hòa, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn) 

- Ông Ngôn Trung Tuyến, Tổng giám đốc, Người 

đại diện theo pháp luật của Công ty (Địa chỉ: số 

nhà 27, ngõ 126, phố Hiến Giang, phường Hợp 

Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 

 

Thưc̣ hiêṇ Quyết điṇh số 685/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra 

toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luâṭ trong thưc̣ hiêṇ Dự án Thủy 

điện Bắc Giang (Vàng Puộc) do Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 (sau 

đây viết tắt là Công ty) làm chủ đầu tư; Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 

theo quy định.  

Để đảm bảo các nội dung đánh giá việc thực hiện Dự án Thủy điện Bắc 

Giang (Vàng Puộc) được đầy đủ, khách quan, Đoàn thanh tra đã có Giấy mời số 

49/ĐTTr ngày 21/6/2021 mời Công ty đến làm việc vào hồi 14 giờ 00 phút, 

ngày 24/6/2021, tuy nhiên Công ty không tham gia làm việc theo Giấy mời, 

không có văn bản phúc đáp về việc không tham dự làm việc. 

Đoàn thanh tra tiếp tục mời Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 làm 

việc (mời lần thứ 02) với thời gian, địa điểm cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  giờ 8 giờ 00 phút, ngày 30 /6/2021. 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.  

Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thành phần:  

- Thành viên Đoàn thanh tra Quyết điṇh số 685/QĐ-UBND; 
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- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 

(Ông Ngôn Trung Tuyến - Tổng giám đốc). 

- Nếu người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần năng lượng 

SOMECO 1 không có mặt để làm việc, cử người khác thay mặt làm việc thì phải 

có giấy ủy quyền hợp lệ, trong đó: Nội dung giấy ủy quyền phải nêu rõ: ủy 

quyền quyết định các nội dung liên quan đến kết quả thanh tra, ký các biên bản 

với Đoàn thanh tra liên quan đến Dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc). 

4. Nội dung: Làm việc về các nội dung liên quan Dự án Thủy điện Bắc 

Giang (Vàng Puộc). 

Đoàn thanh tra đề nghị Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần 

năng lượng SOMECO 1: Cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra 

tại Công văn số 679 /ĐTTr ngày 28/4/2021 về việc đề nghị phối hợp cung cấp 

hồ sơ, tài liệu, văn bản; Chuẩn bị tài liệu liên quan đến triển khai thực hiện Dự 

án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc); làm việc đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm nêu trên. 

Trường hợp Công ty không tham dự làm việc được, đề nghị Công ty có 

văn bản nêu rõ lý do và đề xuất thời gian đăng ký làm việc cụ thể với Đoàn 

thanh tra (văn bản gửi về Sở kế hoạch và đầu tư - Số 02 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).  

Đề nghị Công ty phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  TM. ĐOÀN THANH TRA 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên Đoàn Ttra; 

- Giám đốc Sở KH và ĐT; 

- Phòng QLĐT NNS, TTr Sở, VVQ 

(đăng TT), VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: HS ĐTTr. 

 TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

  Hà Mạnh Cường 

Phó Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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