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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2393/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh Bộ tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện
dự án ñiện mặt trời nối lưới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðiện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật ðiện lực ngày 20 tháng 11
năm 2012;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh 118/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về
việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2068/Qð-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ñến năm 2030, tầm
nhìn ñến năm 2050;
Căn cứ Quyết ñịnh số 11/2017/Qð-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án ñiện mặt trời tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương
về việc quy ñịnh về phát triển dự án và Hợp ñồng mua bán ñiện mẫu áp dụng cho các
dự án ñiện mặt trời;
Căn cứ Quyết ñịnh số 26/2016/Qð-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy ñịnh trình tự thủ tục thực hiện, giám sát,
quản lý dự án ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên ñịa bàn tỉnh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 2712/TTr-SKHðT
ngày 25 tháng 9 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh Bộ tiêu chí lựa chọn
nhà ñầu tư thực hiện dự án ñiện mặt trời nối lưới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

