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GIẤY MỜI HỌP 

ðóng góp ý kiến cho việc phát triển Dự án Thủy ñiện Nậm Pông theo Tiêu chuẩn vàng (GS) 
 

Kính gửi: Ông/bà…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

 

Công ty Cổ phần Za Hưng là chủ ñầu tư của Dự án Thủy ñiên Nậm Pông. Dự án sẽ ñược xây 
dựng trên dòng Nậm Pông, xã Châu Hạnh và Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam. Công suất lắp ñặt của nhà máy là 30 MW và tổng sản lượng ñiện hàng năm ước ñạt 123.290 
MWh. Dự án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo là nước ñể tạo ra ñiện cung cấp cho lưới ñiện quốc 
gia. 

Dự án này ñã ñược  phát triển theo Cơ chế phát triển sạch (CDM – ñăng ký thành công ngày 
20/12/2011) và cơ chế tiêu chuẩn vàng (GS). Hoạt ñộng dự án sẽ tạo ra lượng ñiện từ năng lượng tái 
tạo, thay thế cho lượng ñiện sản xuất bởi các nhà máy ñiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch nên trong 
quá trình hoạt ñộng nên dự án rất ít hay không thải ra bất kỳ khí thải nào gây ô nhiễm môi trường tại 
vị trí dự án cũng như xung quanh khu vực dự án. 

ðể khẳng ñịnh hơn nữa giá trị và ñóng góp vượt trội của dự án vào bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững, Công ty Cổ phần Za Hưng ñang nỗ lực chuẩn bị hồ sơ ñể ñăng ký dự án theo Tiêu 
chuẩn vàng (GS).  

Vì vậy, chúng tôi trân trọng kính mời ông/bà tới dự cuộc họp “ðóng góp ý kiến cho việc phát 
triển Dự án Thủy ñiện Nậm Pông theo Tiêu chuẩn vàng (GS)” 

∗ Thời gian: 09h00, ngày 07/10/2013 
∗ ðịa ñiểm: Văn phòng của Ban Quản lý vận hành nhà máy thủy ñiện Nậm Pông, xã Châu 

Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 
∗ Nội dung và chương trình họp: 

- Khai mạc, giới thiệu ñại biểu và mục ñích cuộc họp 
- Giải thích về các yêu cầu của Tiêu chuẩn vàng và giải ñáp các câu hỏi liên quan 
- Trao ñổi và lấy ý kiến ñánh giá dự án theo các tiêu chí phát triển bền vững 
- Trao ñổi và lấy ý kiến về giám sát các tham số của dự án theo tiêu chí phát triển bền vững 
- ðánh giá cuộc họp và kết luận. 

Rất mong ông/bà tham dự ñầy ñủ và ñúng giờ ñể cuộc họp diễn ra thành công tốt ñẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

                                                                 

Nơi nhận: 

- Như trên 
- Lưu VP 
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Ha noi, 18 Sept 2013 

INVITATION LETTER 
To Stakeholder Feedback Meeting for development of Nam Pong Hydropower Project 

under Gold Standard requirements (GS) 
 

To: Sirs/Madams …………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

 
ZaHung Joint Stock Company is the project owner of Nam Pong HPP. The project will be 

allocated on Nam Pong river, Chau Hanh and Chau Phong communes, Quy Chau district, Nghe An 
province, Vietnam. Total installed capacity and estimated annual gross power generation is 30 MW 
and 123.29 GWh, respectively. The project is to generate and supply renewable electricity to the 
national grid. 

The project has been developed as CDM project (have been successfully registered on 
20/12/2011) and GS. The project will generate renewable power with negligible GHG emissions, 
which will displace part of the electricity otherwise supplied by mainly fossil fuel fired power plants 
so the project does not emit any polluting emissions into environment in the project area or around 
the project area. 

To further assure the value and significant contribution of the project to environmental 
protection and sustainable development, ZaHung Joint Stock Company is making effort to register to 
project to the Gold Standard. 

Therefore, we would like to invite you to the “Stakeholder Feedback Meeting for 
development of Nam Pong Hydropower Project under Gold Standard requirements”. 

∗ Time: 09 am, 7 Oct 2013 

*   Location: Office of Board of Management Nam Pong HPP, Chau Hanh commune, Quy 
Chau district, Nghe An province. 

∗ Program: 
- Introduction of meeting objectives and participants 
- Explanation of the project and the Gold Standard requirements 
- Discussion on the sustainable development indicators 
- Discussion on the continuous input mechanism and sustainable development monitoring 

plan 
- Meeting evaluation and Conclusion. 

Your presence is highly appreciated for the success of the meeting. 

Sincere thanks! 

 

Recipient:  

- As stated above 
- Archived 

 ZAHUNG JOINT STOCK COMPANY 
General Director  

 
 

Le Xuan Long 

 


