
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:            /UBND-CN 

V/v tham gia ý kiến Hồ sơ đề 

nghị chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Trung tâm Điện khí 

LNG Hải Lăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

  

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1979/UBND-CN về việc 

tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm 

Điện khí LNG Hải Lăng. Theo đó, UBND tỉnh đã giao các Sở, Ban ngành trực 

tiếp làm việc với các Bộ, ngành Trung ương mà Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 

lấy ý kiến nhằm tranh thủ sự ủng hộ và sớm có văn bản trả lời Ban Quản lý Khu 

Kinh tế tỉnh trước ngày 05/6/2021. Tuy nhiên, đến nay mới có các Bộ: Giao 

thông vận tải, Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến; các Bộ: Công Thương, 

Kế hoạch và Đầu tư và Quốc phòng vẫn chưa có ý kiến tham gia. 

Do đó, UBND tỉnh giao các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm việc với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và 

Đầu tư và Quốc phòng để sớm có ý kiến tham gia Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng và hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện dự án. 

Yêu cầu các đơn vị tích cực triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lê Đức Tiến 
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