
 

 

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 hồ sơ bổ sung Quy hoạch 

nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn 

vào Quy hoạch phát triển Điện lực 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025, 

có xét đến 2035 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1365/SCT-QLNL 

ngày 02/11/2020 của Sở Công Thương về việc xin ý kiến đối với hồ sơ bổ sung 

Quy hoạch nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển Điện lực 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Sau khi nghiên cứu, Sở 

Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với ngành, lĩnh vực như sau: 

1. Thông tin về dự án điện sinh khối đề xuất trong hồ sơ bổ sung quy 

hoạch cơ bản đáp ứng theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 44/2015/TT-BCT 

ngày 09/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, biểu giá chi 

phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh 

khối.  

2. Đối với nội dung các giải pháp về công nghệ 

Nội dung các giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ đã phân tích được 

ưu, nhược điểm của các công nghệ nhà máy điện sinh khối như: công nghệ lò 

hơi, tuabin, hệ thống khử bụi, hệ thống phụ trợ tuabin, hệ thống ngưng nước... 

Phương án công nghệ lựa chọn sử dụng trong dự án cơ bản phù hợp với mục 

tiêu, quy mô công suất của dự án. 

Đối với nội dung các giải pháp về công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 

nhất trí với với hồ sơ bổ sung quy hoạch nhà máy nhiệt điện sinh khối Lạng Sơn 

vào Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025, có xét 

đến 2035.  Kính gửi Sở Công Thương tổng hợp./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bế Thị Thu Hiền 
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