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THÔNG BAO 

kin kt Iun cüa Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung ti bui Jam vic 
vói Cong ty Co phn Tp doàn T&T và các di tác v du an 

Trung tam Din khI LNG Hal Lang, Quãng Tr 

Ngày 31 tháng 7 nãm 2020, Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung dâ chü trI 
buôi lam vic vôi Cong ty Co phân Tp doàn T&T và các dôi tác ye dir an Trung 
tam Diên khI LNG Hãi Lang, Quàng Trj. Tham dir buôi lam vic có các Phó 
Chü tjch UBND tinh, dai  din Lãnh do các Sâ, ngành, dja phucing: Cong 
Thucing, Kê hoach  và Dâu tu, Tài nguyen và Môi trumg, Nông nghip và 
PTNT, Giao thông vn tái, Ban Quãn 1 Khu Kinh tê tinh, Van phông UBND 
tinh và di din Lãnh dao  Cong ty Co phân Tp doãn T&T và các dôi tác. 

Sau khi nghe dai  din Lãnh dao  Cong ty C phAn Tp doàn T&T va cac 
dôi tác báo cáo các thông tin lien quan và tInh hInh thirc hin dir an; kiên phát 
biêu cüa các Phó ChU teh UBND tinh và các dai  bieu tham d1r, Chü tjch UBND 
tinh Vô Van Hung kêt 1un: 

UBND tinh Quãng Trj dánh giá cao sir n 1rc, cô g.ng cüa Cong ty Co 
phân Tp doàn T&T trong qua trInh thirc hin d? an Trung tarn Din khI LNG 
Hãi LAng, Quàng Trj. Tinh Quâng Trj xác djnh vic phát triên nguôn nAng hrçmg 
sach là trii cot, trong tam dê hInh thành Trun tam nAng luqng trên dja bàn, to 
dng hrc mnh me thüc day phát triên kinh tê - xA hi. Do do, UBND tinh cam 
két sê M trçl, dông hành cilng Cong ty Co phân Tp doàn T&T Va CC dOi tác 
trong qua trInh thirc hin dir an. 

D dir an sim ducc b sung vào quy hoach  phát trin din hrc quc gia và 
chap thun chü dâu tl.r thirc hin dir an dé triên khai thirc hin theo dung quy 
djnh, UBND tinh dê ngh: 

i. Cong ty C phn Tp doân T&T 'à các di tác tIch ci1c lam vic voi 
các B, ngành Trung ixang dê srm duçyc thâm djnh, trInh Thu tiiàng ChInh phU 
chap thun bô sung giai doan 1 dir an (1.500MW) váo Quy hoach Din VII diêu 
chinh vàgiai doan 2 dr an (3.000MW) vào Quy hoachDin VIII. Xây dijng kC 
hoach, tiên d cii the de trien khai thirc hin các buâc tiêp theo cüa dir an. 

Tnthnghçxp nhà dâu tu thirc hin dir an là T hçip các nhà du tu gm 04 
nhà dau W: Tong Cong ty NAng lcrçng Hanwha (I-fEC), lông Cong ty KhI Han 
Quôc (KOGAS), Tong Cong ty Din hrc Nam Han Quôc (KOSPO) và Cong ty 





TL. CHU TICH 
VAN PHONG 

guyn Cãnh Hirng 

C phn Tp doàn T&T, d nghj t&ng nhà dAu tu có van bàn chInh thirc giri 
UBND tinh dé nghj duçic tham gia lam chü dâu ti.r dir an, kern theo tài 1iu 
chirng minh nãng hrc tài chInh, von chü s& hQu thirc hin dir an; dông th&i dé 
nghj các nhà dâu tix có Van bàn thôa thun lien danh thirc hin Dir an, trong do 
nêu rô t 1 von gop và vai trô cüa tirng nhà dâu tu trong Dir an. 

2. Giao Si Cong Thucrng lam du mi trong vic h trçY nhà dâu tu thrc 
hin thu tic bô sung quy hoach  dir an. 

3. Giao Ban Quán l Khu Kinh t lam d.0 mi trong vic h trçi nba du 
tt.r thirc hin các thu tiic dâu ti.r dir an sau khi duc Thu tung ChInh phü bô sung 
quy hoach. 

4. Giao các Sâ, Ban ngành lien quan cüa tinh tip tic h trq, dng hành 
cüng nhà dâu tu trong qua trInh lam vic vâi các B, ngành Trung uang; dông 
thai, hiióng dan nhá dâu tu chuân bj các thu tiic tiêp theo thuc lTnh vijc phii 
trách cüa dan vi mInh. 

UBND tinh thông báo d các dan vj lien quan bit, t ch'rc thirc hin./. ( 

Noi n/ian: 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Thành phân dr lam vic; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
-Luu:VT,CN. 
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