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GIẤY MỜI 

Họp xem xét thống nhất Dự thảo Báo cáo kết quả 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 làm chủ đầu tư 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công 

Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài 

chính, Tư pháp; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- Thành viên đoàn thanh tra theo quyết điṇh số 

685/QĐ-UBND. 
 

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 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) 

của Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 được đầy đủ, khách quan; Đoàn 

Thanh tra tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tư pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia; 

- Thành viên Đoàn thanh tra Quyết điṇh số 685/QĐ-UBND. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 03/8/2021 (Thứ Ba). 

3. 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. 
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4. Nội dung: Họp xem xét thống nhất Dự thảo Báo cáo kết quả 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 làm 

chủ đầu tư. 

5. Đề nghị các thành viên tham dự họp: 

Chuẩn bị các nội dung, thông tin theo chức năng quản lý nhà nước để 

tham dự, góp ý kiến nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra tại cuộc họp,  

và các nội dung liên quan theo lĩnh vực quản lý. 

Đoàn thanh tra trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện Bình 

Gia phối hợp, tham dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như KG; 

- Lãnh đạo Sở KHĐT; 

- Các phòng: QLĐT NNS, Thanh tra Sở; 

- VP Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: HS ĐTTr. 

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Hà Mạnh Cường 
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