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đoàn kiểm tra việc phát triển 

điện mặt trời mái nhà 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày   19  tháng 5  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Hồng Ngự; 

- UBND các huyện: Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam 

Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung, Lấp Vò; 

- Công ty Điện lực Đồng Tháp. 

 

 Căn cứ Công văn số 208/VPUBND-ĐTXD ngày 09/3/2021 của Văn 

phòng UBND Tỉnh về việc rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời. Theo 

đó, UBND Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật và thẩm 

quyền của địa phương. 

 Nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là đối với các dự án điện mặt trời mái 

nhà kết hợp với trang trại trồng trọt, chăn nuôi, Sở Công Thương sẽ tổ chức kiểm 

tra việc tuân thủ quy định pháp luật đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

Để đảm bảo việc kiểm tra đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương đề nghị các 

đơn vị cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra bao gồm các thông tin: họ tên, đơn vị 

công tác, chức vụ, số điện thoại liên lạc,… Riêng Công ty Điện lực Đồng Tháp 

đề nghị cử đại diện phụ trách bộ phận kinh doanh và thanh tra, pháp chế. 

 Văn bản cử người tham gia đoàn kiểm tra đề nghị gửi về Sở Công 

Thương trước ngày 21/5/2021. 

 Rất mong sự quan tâm phối hợp của đơn vị./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Cường). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Na 
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