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: 890 /SKHCN-QLCN

V/v góp ý hồ sơ bổ sung Quy hoạch
thủy điện tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch
phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Sở Công Thương
Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1400/SCT-QLNL
ngày 10/11/2020 của Sở Công Thương về việc xin ý kiến đối với hồ sơ bổ sung
Quy hoạch thủy điện tỉnh 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. Thành phần hồ sơ đề nghị bổ sung công trình thủy điện Lâm Ca và
công trình thủy điện Thiện Thuật vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 cơ bản đã thực hiện theo đúng quy
định tại khoản 1, điều 6, Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ
Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện
và vận hành khai thác công trình thủy điện.
2. Về nội dung hồ sơ bổ sung quy hoạch
Theo báo cáo bổ sung quy hoạch, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được tính
toán, đề xuất trong hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch cơ bản đáp ứng các quy
định về quản lý công trình thủy điện nhỏ, phù hợp với các quy hoạch có liên
quan trong khu vực nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch. Tuy nhiên tại mục “Cơ
sở pháp lý” và mục “Các tài liệu sử dụng” chưa trích dẫn được rõ ràng các tài
liệu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch cụ thể
như các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tài nguyên nước, quy
hoạch ngành thủy lợi, quy hoạch phát triển điện lực và các chiến lược, quy
hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các tài liệu
cung cấp thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu;
tài liệu tham khảo các phương pháp tính toán chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của
công trình thủy điện nhỏ... Đề nghị chủ đơn vị lập quy hoạch nghiên cứu, bổ
sung đầy đủ để đảm bảo cơ sở khoa học của hồ sơ lập quy hoạch.
Kính gửi Sở Công Thương tổng hợp./.
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