
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKT-QHXDTNMT Trà Vinh, ngày            tháng 01 năm 2023 

V/v phối hợp cung cấp số liệu Báo 

cáo phục vụ Đoàn giám sát thực hiện 

chính sách, pháp luật về phát triển 

năng lượng giai đoạn 2016-2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; 

- UBND thị xã Duyên Hải; 

- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Tổng công ty Phát điện 1); 

- Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam; 

- Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh. 

 

Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 

2332/SCT-QLCN ngày 28/12/2022 của Sở Công Thương về việc báo cáo thực 
hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021.  

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 380/ĐGS-KHCNMT ngày 28/11/2022, 
Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị quý sở, chính quyền địa phương và các doanh 

nghiệp chủ đầu tư các dự án nhiệt điện, điện mặt trời phối hợp cung cấp số liệu 
như sau: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Duyên Hải: Phối hợp cung 

cấp số liệu tại Bảng 5 và 12 của Phụ lục kèm theo Công văn số 380/ĐGS-
KHCNMT ngày 28/11/2022. 

- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Tổng công ty Phát điện 1), Công ty 
TNHH Janakuasa Việt Nam và Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà 
Vinh: Cung cấp số liệu tại Bảng 4, 5, 10 và 12 của Phụ lục kèm theo Công văn 

số 380/ĐGS-KHCNMT ngày 28/11/2022 đối với các dự án do đơn vị làm chủ 
đầu tư (đính kèm). 

(các văn bản và phụ lục được gửi kèm và đăng tải trên website: 
https://teza.travinh.gov.vn/  - Tại mục Thông báo hoặc liên hệ số điện thoại: 
02943 746683 để được hỗ trợ) 

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị quý sở, chính quyền địa phương và 
doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ cung cấp số liệu chậm nhất đến ngày 

10/01/2023 (thứ Ba) để đơn vị tổng hợp, báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo BQLKKT; 
- Lưu: VT, QHXDTNMT.  

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

Lưu Văn Nhạnh 
 

https://teza.travinh.gov.vn/
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