
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý đề nghị cho nghiên cứu khảo sát 

tiềm năng thủy điện trên sống Pắc Khuông 

và sông Lục Nam 

Lạng Sơn, ngày       tháng  9  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1096/SCT-QLNL 

ngày 11/9/2020 của Sở Công Thương về việc xem xét đề nghị cho nghiên cứu 

khảo sát tiềm năng thủy điện trên sống Pắc Khuông và sông Lục Nam của Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện Lạng Sơn (Chủ đầu tư). Sau khi 

nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực ngành 

quản lý như sau: 

 1. Về sự cần thiết phải đầu tư 

Nội dung về sự cần thiết đầu tư tại trang 3, 4 của báo cáo xin chủ trương 

khảo sát là những nội dung định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chưa 

tập trung đánh giá sự cần thiết phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện trên 

sông Pắc Khuông và sông Lục Nam. Báo cáo cũng không làm rõ các vị trí nhà 

máy thủy điện đã được quy hoạch đã được xây dựng hết hay vị trí các thủy điện 

đã được quy hoạch không phù hợp, hiệu quả về chống lũ, cấp nước của các nhà 

máy thủy điện dự kiến bổ sung vào quy hoạch để từ đó làm rõ được tính cấp 

thiết của việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Đề nghị chủ đầu tư bổ sung làm 

rõ. 

 2. Đối với nội dung về công nghệ 

Công nghệ sử dụng trong các nhà máy thủy điện không thuộc danh mục 

công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao theo quy định 

của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.   

 Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Công Thương xem xét, tổng hợp./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM  ĐỐC 

  

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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