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SỞ CÔNG THƯƠNG 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SCT-QLNL 

V/v bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

và xử lý các tồn tại trong đầu 

tư điện mặt trời mái nhà trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Sóc Trăng , ngày      tháng 8  năm 2022 

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3861/VP-TH ngày 03/8/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc quản lý hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

Theo nội dung Công văn số 5751/EVN SPC-KD ngày 15/7/2022 của Tổng 

Công ty Điện lực miền Nam về việc báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng hỗ 

trợ Công ty Điện lực Sóc Trăng và các Chủ đầu tư trong việc bổ sung hoàn thiện 

hồ sơ và xử lý các tồn tại trong đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN); theo đó, 

một số hệ thống ĐMTMN đang lắp đặt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đáp ứng về 

tiêu chuẩn kỹ thuật để đấu nối vào lưới điện do ngành điện quản lý nhưng vẫn còn 

tồn tại 14 hệ thống chưa đáp ứng theo quy định về an toàn công trình xây dựng, 

môi trường, phòng chống cháy nổ, thủ tục đăng ký kinh doanh, cụ thể gồm: 

- 6 hệ thống chưa thẩm duyệt hoặc chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ 

thống PCCC. 

- 5 hệ thống tồn tại về hồ sơ giấy phép sử dụng đất đai (02 hệ thống thuộc 

địa bàn thị xã Vĩnh Châu, 03 hệ thống thuộc địa bàn huyện Trần Đề). 

- 3 hệ thống cần bổ sung giấy phép kinh doanh của Công ty CP cấp nước 

Sóc Trăng. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Sở Công Thương đề nghị Chủ đầu tư 

các hệ thống ĐMTMN (theo danh sách) nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét hướng dẫn thực hiện theo quy định 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hồ sơ liên quan đến giấy phép kinh doanh, Phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đối với hồ sơ liên quan đến thẩm duyệt, 

nghiệm thu hệ thống PCCC, UBND các huyện, thị xã đối với hồ sơ liên quan đến 

đất đai); để bổ sung hồ sơ cho Đơn vị mua điện (Điện lực địa phương). 

Đề nghị Công ty Điện lực Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực thuộc 

theo dõi tình hình khắc phục các tồn tại của các hệ thống ĐMTMN; tổng hợp, báo 

cáo về Sở Công Thương kết quả khắc phục chậm nhất ngày 14/9/2022. Sau thời 



gian nêu trên, Sở Công Thương phối hợp với các Sở ngành có liên quan tiến hành 

kiểm tra tại các đơn vị ĐMTMN và đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định./. 

 (Đính kèm Công văn số 5751/EVN SPC-KD ngày 15/7/2022 của Tổng 

Công ty Điện lực miền Nam và Danh sách các hệ thống ĐMTMN) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: TNMT, KHĐT, NN&PTNT: 

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; 

- Ban Quản lý các KCN; 

- UBND huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu; 

- Công ty ĐLST; 

- Lưu: VT, QLNL . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thành Thanh 
 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-22T10:35:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thành Thanh<ltthanh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-22T10:38:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<soct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-22T10:38:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<soct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-22T10:38:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<soct@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




