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GIẤY MỜI 

Kiểm tra hiện trạng và xem xét kết quả xử lý các sai phạm dự án Nhà máy 

sản xuất các sản phẩm từ cây Thạch đen Trương Gia và dự án Chi nhánh 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vforest - Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh tại văn bản số 4365/VP-KT ngày 30/9/2021 và 4366/VP-KT ngày 

13/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét kết quả xử lý vụ việc 

của công ty TNHH MTV xuất khẩu sản xuất và thương mại Trương Gia và kết 

quả xử lý các sai phạm Dự án Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển 

Vforest – nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn. 

Để các cơ quan có đủ cơ sở, thông tin báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ quan tham dự. 

1. Nội dung: Kiểm tra hiện trạng và xem xét kết quả xử lý các sai phạm 

dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cây Thạch đen Trương Gia và dự án 

Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vforest - Nhà máy chế biến gỗ 

Bắc Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Dự án Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vforest - Nhà 

máy chế biến gỗ Bắc Sơn:  

Bắt đầu từ 14h30, ngày 18/10/2021 (Thứ Hai) tại địa điểm thực hiện dự 

án (Thôn Hợp Nhất, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn). 

2.2. Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cây Thạch đen Trương Gia: 

 Bắt đầu từ 8h30, ngày 19/10/2021 (Thứ Ba) tại địa điểm thực hiện dự án 

(Thôn Nà Trà, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định). 

3. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Thanh tra Sở;  

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công thương; 

- Đại diện Công an tỉnh; 

- Đối với đề xuất dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cây Thạch đen 

Trương Gia: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tràng Định, lãnh đạo UBND xã 

Kháng Chiến; Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV xuất 
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khẩu sản xuất và thương mại Trương Gia. 

- Đối với đề xuất dự án Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển 

Vforest - Nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc 

Sơn, lãnh đạo UBND xã Đồng Ý; Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ 

phần Đầu tư và phát triển Vforest.  

 (Trường hợp, người đại diện không tham dự được người khác đi thay 

phải có Giấy ủy quyền hợp lệ) 

4. Đề nghị 

- Công ty TNHH MTV xuất khẩu sản xuất và thương mại Trương Gia và 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vforest: Chuẩn bị các tài liệu liên quan 

phục vụ cho cuộc kiểm tra. 

- UBND huyện Tràng Định, Bắc Sơn báo cáo kết quả xử lý các sai phạm 

của nhà đầu tư; 

- Các cơ quan liên quan trên cơ sở kiểm tra hiện trạng, tham gia ý kiến về 

kết quả xử lý các sai phạm dự án theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.  

- Đề nghị UBND xã Kháng Chiến, xã Đồng Ý bố trí giúp phòng họp cho 

Đoàn sau kiểm tra. 

Mọi thông tin liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 02053.812.570 -  0915.320.118 (gặp đồng 

chí: Tống Ngọc Hào). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí, ông (bà) đến dự 

họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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