
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 tham gia ý kiến đối với Hồ sơ khảo sát 

lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

đối với 02 dự án Nhà máy điện gió trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày         tháng  12  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1584/SCT-QLNL 

ngày 15/12/2020 của Sở Công Thương về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ khảo sát 

lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với 02 dự án Nhà máy điện gió trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 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. Công nghệ sản xuất điện gió thuộc nhóm công nghệ khuyến khích 

chuyển giao theo quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển 

giao công nghệ (Điểm 12, mục B, Phụ lục 1: Công nghệ sản xuất điện sử dụng 

năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, điện tử rác thải sinh hoạt, khí sinh học có 

quy mô công nghiệp).  

2. Đề nghị chủ đầu tư trong quá trình nghiên cứu khảo sát lập hồ sơ điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch cần lưu ý một số nội dung sau:  

- Cần phân tích cơ sở khoa học để lựa chọn công nghệ sử dụng, làm rõ 

tổng quan luận giải về sự cần thiết cần phải xây dựng nhà máy điện gió. Phân 

tích thực trạng, điều kiện phát triển để phát triển điện gió. 

- Các thông tin, số liệu, tư liệu sử dụng để lập, xây dựng hồ sơ điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch phải đảm bảo cơ sở khoa học, đảm bảo độ tin cậy cao.  

 - Cần xem xét sự phù hợp và tính đồng bộ đối với các chiến lược, quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, lãnh thổ, quy 

hoạch ngành, lĩnh vực và các quy hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt. 

- Đánh giá tác động của đề xuất quy hoạch điện gió đến phát triển bền 

vững, phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng lãnh thổ và đất nước, 

cũng như tác động đến cộng đồng dân cư và môi trường sinh thái. 



Đối với phạm vi lĩnh vực ngành quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ nhất 

trí với đề xuất được nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch đối với 02 dự án Nhà máy điện gió Công Sơn và Xuân Long của Công ty 

Cổ phần thủy điện Sử Pán 1.  

Kính gửi Sở Công thương 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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