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Lạng Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2021

V/v góp ý hồ sơ đề xuất nghiên cứu, khảo
sát Dự án Nhà máy điện gió Đình Lập của
Công ty cổ phần LICOGI 16

Kính gửi: Sở Công Thương
Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1457/SCT-QLNL
ngày 09/4/2021 của Sở Công Thương về việc xin ý kiến đối với hồ sơ đề nghị
khảo sát, nghiên cứu Dự án Nhà máy điện gió Đình Lập của Công ty Cổ phần
LICOGI 16. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối
với lĩnh vực ngành quản lý như sau:
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). Do đó về chủ trương, 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
dự án Nhà máy điện gió tại huyện Đình Lập của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất cần phải được chỉnh sửa, bổ sung theo quy định
tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ
Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán
điện mẫu cho các dự án điện gió. Hiện nay đang thiếu các nội dung: Sự cần thiết
đầu tư; diện tích ảnh hưởng bởi hành lang an toàn; loại cấp công trình chính; sơ
bộ giải pháp thực hiện: vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng; tiến độ thực
hiện; giải pháp kỹ thuật xây dựng; đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế tài chính,
kinh tế xã hội và tác động của dự án.
Đối với nội dung về giải pháp công nghệ, đề nghị bổ sung thông tin công
nghệ lựa chọn được chuyển giao trong nước hay từ nước ngoài vào Việt Nam,
cần làm rõ hơn nội dung phân tích lựa chọn công nghệ để đánh giá được sự phù
hợp đối với công nghệ thiết bị dự kiến sử dụng trong dự án.
Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Công thương tổng hợp./.
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