
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  564 /SKH-DN 
V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án  

đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2 và 

Hướng Hiệp 3 của Công ty Cổ phần điện gió 

Hướng Hiệp – THC (lần 2) 

Quảng Trị, ngày  07  tháng 4  năm 2021 

 

Kính gửi:  

 
 UBND huyện ĐaKrông.  

  

Ngày 06/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện 

dự án đầu tư “Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2” và dự án “Nhà máy điện gió 

Hướng Hiệp 2” tại xã Hướng Hiệp, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị của Công ty 

Cổ phần điện gió Hướng Hiệp – THC nộp lần 2; 

Để có cơ sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực được phân công quản lý tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 

25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết 

thủ tục hành chính về đầu  tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài Khu Kinh 

tế, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để tham gia thẩm định về các 

nội dung theo quy định tại điều 33, Luật Đầu tư và các quy định khác có liên 

quan (Hồ sơ dự án xin gửi kèm theo). 

Ý kiến tham gia xin gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/4/2021 

để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mong nhận được sự phối hợp của quý cơ 

quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cty CP điện gió Hướng Hiệp-THC; 

- Lưu: VT, DN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy  
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