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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT 

V/v tăng cường quản lý nhà 

nước đối với các dự án điện mặt 

trời trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 

               

        

Kính gửi:  

 - Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa 

học và Công nghệ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3259/BCT-ĐL ngày 07/6/2021 của Bộ Công 

Thương về việc kiểm tra rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời 

trên địa bàn tỉnh; xem xét Báo số 90/BC-SCT ngày 31/5/2021 về kết quả kiểm 

tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với một số dự án điện 

mặt trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Công Thương 

a) Tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 

thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 

3259/BCT-ĐL ngày 07/6/2021, bao gồm: rà soát các vấn đề liên quan đến phát 

triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, thanh tra các dự án điện 

mặt trời từ giai đoạn quy hoạch, chuẩn bị dự án, thực hiện đầu tư, đưa vào vận 

hành; xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong qúa trình thực 

hiện; tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội 

dung trên để báo cáo Bộ Công Thương. Thời hạn hoàn thành trước ngày 

28/6/2021. 

b) xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm, tổ chức thực hiện, kiểm 

tra, giám sát đối với các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra 

tình trạng phát triển ồ ạt điện mặt trời trên địa bàn, thiếu sự kiểm soát gây quá 

tải lưới điện; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công 

Thương ban hành hướng dẫn, định mức dự toán xây dựng và cơ chế đặc thù đối 

với hệ thống điện mặt trời theo vùng miền khác nhau, đặc biệt đối với khu vực 

các tỉnh miền núi phía Bắc có giờ nắng trung bình hằng năm thấp, cường độ bức 

xạ không cao so với khu vực khác để tạo cơ chế khuyết khích đầu tư dự án điện 

mặt trời trên địa bàn tỉnh. 
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c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các 

chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra tại Báo 

cáo trên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.  

2. Công ty Điện lực Lạng Sơn: thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương, các yêu cầu của UBND tỉnh 

và quy định của đơn vị chủ quản; tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ thủ 

tục, trình tự thực hiện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, việc đề xuất đầu 

tư, đấu nối của các tổ chức, cá nhân đảm bảo việc phát triển điện mặt trời  theo 

đúng quy định và phát huy hiệu quả. Đồng thời hướng dẫn cụ thể, chi tiết các 

bước thực hiện cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo tiếp cận thủ tục bán điện, giải 

tỏa công suất một cách nhanh nhất, tạo môi trường đầu tư hiệu quả; thực hiện 

các biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện năng lượng tái tạo 

đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của nhà đầu tư, tránh gây 

lãng phí nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. 

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố theo chức 

năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương để quản lý hoạt động đầu tư, xây 

dựng và vận hành khai thác các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh đảm bảo an 

toàn, hiệu quả, đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ Công Thương (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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