ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 8341 /UBND-CCHC
V/v góp ý về hồ sơ điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch phát triển điện lực
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 –
2015, có xét đến năm 2020 (Điều
chỉnh, bổ sung phương án đấu nối dự
án Nhà máy điện gió Hàm Cường 2
của Công ty Cổ phần Đầu tư HD).

Phan Thiết, ngày 26 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Kinh tế;
UBND thành phố nhận được Công văn số 1665/SCT-QLĐ ngày 23/7/2018
của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, về việc lấy ý kiến về hồ sơ điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015, có xét
đến năm 2020 (Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối dự án Nhà máy điện gió
Hàm Cường 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư HD); UBND thành phố có ý kiến chỉ
đạo như sau:
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý
đô thị, Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công
văn số 1665/SCT-QLĐ, tham mưu UBND thành phố có ý kiến về hồ sơ điều
chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 –
2015, có xét đến năm 2020 (Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối dự án Nhà
máy điện gió Hàm Cường 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư HD) theo đề nghị của Sở
Công thương.
Thời gian thực hiện và báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/7/2018.
* Đính kèm: Công văn số 1665/SCT-QLĐ ngày 23/7/2018 của Sở Công
thương tỉnh Bình Thuận và tài liệu liên quan./.
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