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GIẤY MỜI 

Về việc thông qua kết quả thanh tra dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) 

 

 

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 (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) của Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 được đầy đủ, 

khách quan; Đoàn Thanh tra trân trọng kính mời quý Công ty đến làm việc với 

nội dung như sau: 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 12/8/2021 (Thứ Năm). 

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; 

- 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 
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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 

Thông qua các kết quả thanh tra liên quan Dự án Thủy điện Bắc Giang 

(Vàng Puộc) theo Quyết điṇh số 685/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Ghi chú: Các thành viên của Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 khi 

đến dự họp cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo (Theo Công 

văn số 952/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn gửi kèm 

theo Giấy mời này). 

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

năng lượng SOMECO 1 làm việc đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu 

trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần làm việc; 

- Giám đốc Sở KH và ĐT; 

- 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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