
 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra kết quả đầu tư và tình hình hoạt động  

Dự án Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 579/UBND-KT ngày 

07/5/2021 của UBND tỉnh, Để có cơ sở báo cáo kết quả rà soát, đánh giá dự án 

Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 

trọng kính mời các cơ quan tham dự kiểm tra. 

1. Thành phần tham gia: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, các Phòng: Quản lý Đầu tư công, 

Quản lý Đầu tư ngoài ngân sách; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công 

Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thanh tra tỉnh; UBND huyện Hữu Lũng. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

Sao Bắc Việt (Trường hợp người đại diện theo pháp luật không tham dự được 

phải có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

2. Thời gian: Bắt đầu 8 giờ 00 ngày 02/8/2021 (Thứ hai).  

3. Nội dung: Kiểm tra kết quả đầu tư và tình hình hoạt động Nhà máy chế 

biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn. 

4. Địa điểm: Tại Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn (Địa chỉ: 

Thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng). 

5. Đề nghị 

- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sao Bắc Việt: Chuẩn bị báo cáo kết 

quả đầu tư và tình hình hoạt động Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng 

Sơn. Nội dung báo cáo chi tiết về từng hạng mục công trình đã đầu tư, như: Nhà 

xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hệ thống điện, xử lý nước thải, giao 

thông,….(báo cáo rõ quy mô đầu tư xây dựng, công suất, ....; giá trị đầu tư, 

quyết toán; riêng hệ thống dây truyền sản xuất gỗ, ván nêu rõ xuất xứ, tình trạng 

khi đưa vào lắp đặt là mới, cũ?,….); thực trạng hoạt động sản xuất (thuyết minh 

cụ thể thời gian đưa vào hoạt động sản xuất, sản phẩm sản xuất của nhà máy là 

sản phẩm (gỗ, ván) gì ?; Chuẩn bị phòng họp sau kiểm tra. 

- Trên cơ sở kiểm tra hiện trường dự án, các thành viên dự kiểm tra theo 

tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị . 
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- Trường hợp cơ quan tại tỉnh không bố trí được xe, tập trung tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư bắt đầu xuất phát vào lúc 7 giờ 00 (mọi chi tiết liên hệ đồng 

chí: Hứa Thị Giang: 0988 733 108). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm nêu 

trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự kiểm tra; 

- Văn phòng (chuẩn bị xe); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Chiến 
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