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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /SKHCN-CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- Công ty Điện lực Bình Định; 

- Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ; 

- Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng. 
 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng của Chính phủ giao về nội 

dung nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về pin năng lượng mặt 

trời và phương án xử lý pin năng lượng sau khi đã hết thời hạn sử dụng hoặc 

hỏng, vỡ nhằm đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, an toàn môi trường, Bộ Khoa 

học và Công nghệ đã có văn bản số 809/BKHCN-CNN ngày 24/3/2020 v/v cung 

cấp thông tin dự án điện mặt trời đã triển khai; 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp 

cung cấp một số thông tin các dự án điện mặt trời thuộc khu vực quản lý (theo 

phụ lục kèm theo) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định trước ngày 

08/4/2020. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, CN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Đình Chương 

 

V/v cung cấp thông tin các dự án điện  

mặt trời đã triển khai 
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