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Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013 
 

GIẤY MỜI HỌP 
 

Đóng góp ý kiến cho việc phát triển Dự án Thủy điện Sông Bung 5 theo Tiêu chuẩn vàng 
 

 
Kính gửi: Ông/bà, 

 

Dự án Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 bao gồm việc xây dựng một nhà máy thủy điện hai tổ 
máy với công suất lắp máy là 57MW. Dự án có đóng góp tích cực cho việc giảm phát thải khí nhà 
kính và mang lại các lợi ích kinh tế- xã hội cho địa phương theo các tiêu chí của Cơ quan thẩm quyền 
Việt Nam và Ban chấp hành quốc tế về Cơ chế phát triển sạch (CDM). Dự án Nhà máy thủy điện 
Sông Bung 5 đã được đăng ký thành công thành Dự án CDM vào ngày 16 tháng 3 năm 2012.  

Để khẳng định hơn nữa những đóng góp của dự án vào công tác bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 và Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng 
và môi trường (Đơn vị tư vấn) đang nỗ lực chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự án theo Tiêu chuẩn vàng.  

Vì vậy, chúng tôi trân trọng kính mời ông/bà tới dự cuộc họp “Đóng góp ý kiến cho việc phát 
triển Dự án Thủy điện Sông Bung 5 theo Tiêu chuẩn vàng”. 

 Thời gian: 8h30 – 11h00 sáng ngày 7/10/2013 
 Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, Thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam  
 Nội dung và chương trình họp: 

‐ Khai mạc, giới thiệu đại biểu và mục đích cuộc họp 
‐ Giải thích về các yêu cầu của Tiêu chuẩn vàng và giải đáp các câu hỏi liên quan 
‐ Trao đổi và lấy ý kiến đánh giá dự án theo các tiêu chí phát triển bền vững 
‐ Trao đổi và lấy ý kiến về giám sát các tham số của dự án theo tiêu chí phát triển bền vững 
‐ Đánh giá cuộc họp và kết luận. 

Rất mong ông/bà tham dự đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
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Translation 

 

Invitation Letter 

The Stakeholder Feedback Round Meeting for Development and Registration of Song Bung 5 
Hydropower Project under Gold Standard 

 

 

Dear Sirs/Madams, 

 

Song Bung 5 Hydropower Project involves the construction of a two generating unit 
hydropower plant with installed capacity of 57MW. The project activity contributes positively to 
greenhouse gas emission reduction and local socio-economic development as per requirements set by 
DNA of Vietnam and EB. Song Bung 5 Hydropower Project was successfully registered as a CDM 
project on 16 March 2012. 

In order to enhance the project’s contributions to the environmental protection and sustainable 
development, Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 and Energy and Environment 
Consultancy Joint Stock Company (Consultant) are preparing the registration of the project activity 
under Gold Standard. 

Hence, we would like to invite sirs/madams to participate in the “Stakeholder Feedback 
Round Meeting” for Song Bung 5 Hydropower Project under Gold Standard. 

 Time: 8:30 – 11:00, 7 October 2013 
 Place: Meeting room of Song Bung 5 Hydropower Plant, Thanh My town, Nam Giang 

district, Quang Nam province, Vietnam.  
 Agenda: 

‐ Opening, introduction to participants and purposes of the meeting 
‐ Gold Standard requirements and related Q & A 
‐ Discussion and stakeholders’ feedback regarding sustainable development indicators 
‐ Discussion and stakeholders’ feedbacks regarding monitoring plan 
‐ Closing  

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

With sincere thanks! 

 POWER ENGINEERING CONSULTING 
JOINT STOCK COMPANY 

FOR AND ON BEHALF OF DIRECTOR 
GENERAL 

DEPUTY DIRECTOR GENERAL 
(Signed and sealed) 

 
 

Phung Van Hoai 

 

 


