
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SCT            Quảng Trị, ngày         tháng      năm 2021 
  

THÔNG BÁO 
V/v Thay đổi thời gian Kiểm tra tình hình đầu tư  

xây dựng Hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: 

- Các Chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà 

(Theo Danh sách kèm theo) 

- Các Thành viên Đoàn Kiểm tra. 

 

Thực hiện Văn bản số 3259/BCT-ĐL ngày 07/6/2021 của Bộ Công Thương và 

Văn bản số 2931/UBND-CN ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa 

phương liên quan tổ chức thực hiện. Ngày 24/8/2021, Sở Công Thương Quảng Trị 

đã ban hành Kế hoạch số 1326/KH-SCT kiểm tình hình đầu tư xây dựng hệ thống 

điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và gửi Văn bản đến các Sở, địa 

phương liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra. 

Thực hiện Nghi quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ và Văn 

bản số 5156/UBND-TM ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển 

khai nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương thay đổi thời gian kiểm tra của Kế 

hoạch nói trên và bố trí thời gian kiểm tra vào Quý I năm 2022. Nội dung kiểm tra, 

thành phần, đối tượng kiểm tra, địa điểm làm việc như Kế hoạch số 1326/KH-SCT 

ngày 24/8/2021 của Sở Công Thương. Về thời gian Kiểm tra của từng đơn vị, Sở 

Công Thương sẽ thông báo lịch kiểm tra cụ thể sau. 

Đến thời điểm hiện nay, Sở Công Thương đã nhận được 65/79 báo cáo bằng 

văn bản của Chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với mô hình trang 

trại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương gửi các báo cáo nói trên qua 

Email của các thành viên Đoàn và đề nghị các thành viên Đoàn xem xét, nghiên cứu 

phục vụ cho công tác kiểm tra.  

Sở Công Thương thông báo để Quý các đơn vị được biết và quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở KH&ĐT; XD; TN&MT; NN&PTNT. 

- UBND các huyện Vĩnh Linh; Gio Linh; Hướng Hóa; 

Cam Lộ; Hải Lăng; Triệu Phong. 

- Giám đốc Sở. 

- Lưu: VT, TTra, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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