
 

 

SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN 

ĐOÀN KIỂM TRA 45 

Số:           /TB-ĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc dừng kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án 

điện mặt trời mái nhà do Công ty CP SUN Thịnh Vượng làm chủ đầu tư 

 

Ngày 05/5/2021 Đoàn kiểm tra 45 đã có Thông báo số 43/TB-ĐKT về việc 

kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt 

trời mái nhà do Công ty CP SUN Thịnh Vượng làm chủ đầu tư, theo đó thời 

gian kiểm tra dự kiến vào lúc 08h00’, Thứ 4, ngày 12/5/2021.  

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 ở nước ta hiện nay có diễn biến 

phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Thực hiện Công văn số 72/QĐ-

BCĐ ngày 07/5/2021  của  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1711/VP-

KT ngày 08/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực Công Thương; do hoạt động kiểm 

tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời 

mái nhà do Công ty CP SUN Thịnh Vượng có sự tập trung đông người, không 

đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, Đoàn kiểm tra 45 thông báo dừng việc 

kiểm tra thực tế để đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án 

điện mặt trời mái nhà do Công ty CP SUN Thịnh Vượng. Trường hợp có thay 

đổi khác, Đoàn kiểm tra 45 sẽ có thông báo cụ thể. 

Đề nghị Công ty cổ phần SUN Thịnh Vượng và Công ty Điện lực Lạng Sơn gửi 

01 bộ hồ sơ gồm báo cáo, tài liệu có liên quan của Dự án điền mặt trời mái nhà do Công 

ty làm chủ đầu tư về Sở Công Thương trước ngày 15/5/2021 theo Thông báo số 

43/TB-ĐKT ngày 05/5/2021 của Đoàn kiểm tra 45. 

 Đoàn kiểm tra 45 thông báo để các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Sở: KH&CN, TP, KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Chi cục Bảo vệ Môi trường; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần SUN Thịnh Vượng; 

- C, PVP Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLNL. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở Công Thương 

Đinh Kỳ Giang 
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