
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT-QLNL 
V/v xây dựng danh mục dự án 
ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh 

Quảng Trị năm 2023 có tính 
đến năm 2025. 

                    Quảng Trị, ngày        tháng       năm 2022  

  

 

 
Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. 

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và 

Du lịch tỉnh có văn bản số 166/TTXT-ĐT về việc xây dựng danh mục dự án ưu 

tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị năm 2023 có tính đến năm 2025. Liên 

quan đến lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương có ý kiến như sau: 

Hiện, danh mục các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đều đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư và đang triển khai đầu tư. 

Đối với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII); tỉnh Quảng Trị đang trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt khoảng 900 - 1.800MW các dự án điện gió 

trong giai đoạn đến năm 2025, làm cơ sở triển khai đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, 

Quy hoạch điện VIII vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, 

chưa có cơ sở để xây dựng danh mục dự án năng lượng ưu tiên thu hút đầu tư 

vào tỉnh Quảng Trị năm 2023 có tính đến năm 2025. 

Vậy, Sở Công Thương có ý kiến để Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở KH và ĐT; 
- Lưu: VT, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Lê Tiến Dũng 
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