
 

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 cung cấp thông tin tóm tắt 

dự án thuộc dự thảo Danh mục 

quốc gia các dự án kêu gọi đầu 

tư nước ngoài. 

            Quảng Trị, ngày         tháng      năm 2021 

 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

             

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 2342/SKH-DN ngày 19/10/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị; kèm theo Văn bản số 6937/BKHĐT-

ĐTNN ngày 12/10/2021của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp 

thông tin tóm tắt dự án thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi 

đầu tư nước ngoài. Sau khi xem xét; Sở Công Thương có ý kiến như sau: 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các dự án năng lượng thuộc quốc gia kêu gọi 

đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trong Tổng sơ đồ điện VIII hiện nay 

chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Trong Tổng sơ đồ điện VII điều 

chỉnh, tỉnh Quảng Trị có 03 dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như 

sau: 

1. Dự án Nhà máy Nhiệt điện than Quảng Trị 1 công suất 1.320 MW. 

2. Dự án nhiệt điện khí công suất 340 MW. 

3. Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng 1.500MW. 

Tuy nhiên, cả 03 dự án nêu trên đều nằm trong Khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị nên được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo 

dõi quản lý. Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cung cấp thông tin theo như đề nghị của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.    

 Vậy, Sở Công Thương có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu:VT, QLNL. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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