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THÔNG BÁO 

Chương trình kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự 

án điện mặt trời mái nhà do Công ty CP Chè Thái Bình Lạng Sơn làm chủ đầu tư 

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 07/4/2021 của Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, 

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

mặt trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 46/KH-ĐKT ngày 16/4/2021 

của Đoàn kiểm tra 45 về kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp 

luật đối với một số dự án điện mặt trời có công suất lơn hơn 100kWp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Đoàn kiểm tra 45 Thông báo Chương trình kiểm tra, đánh giá 

việc chấp hành các quy định pháp luật đối với dự án điện mặt trời mái nhà 

(ĐMTMN) do Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn làm chủ đầu tư, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Thành phần Đoàn kiểm tra  

Theo Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 08/4/2021 của Giám đốc Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn (trừ các đồng chí thành viên Đoàn thuộc UBND thành phố, các huyện: 

Tràng Định, Cao Lộc). 

1.2. Thành phần đơn vị kiểm tra 

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn, các phòng ban 

chuyên môn, cá nhân có liên quan. 

2. Thời gian, địa điểm 

Thời gian kiểm tra 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 23/4/2021 tại 

Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn (Thời gian tập trung, đề nghị các thành viên 

Đoàn có mặt tại Sở Công Thương lúc 06 giờ 00, ngày 23/4/2021). 

3. Nội dung kiểm tra về tình hình thực hiện theo các quy định pháp luật của 

Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn và Công ty Điện lực Lạng Sơn 

3.1. Việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức tham gia hoạt động 

đầu tư phát triển dự án điện mặt trời mái nhà, cụ thể: 

- Thủ tục đăng ký nhu cầu lắp đặt ĐMTMN của chủ đầu tư; 

- Thủ tục khảo sát và thỏa thuận đấu nối của Công ty Điện lực; 

- Thực hiện đầu tư dự án ĐMTMN của chủ đầu tư; 

- Công tác nộp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN của chủ đầu 

tư và Công ty Điện lực; 
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- Công tác kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án ĐMTMN của Công ty Điện 

lực; 

- Công tác lắp đặt công tơ đo đếm 2 chiều cho dự án ĐMTMN của Công ty Điện 

lực; 

- Thủ tục ký kết Hợp đồng mua, bán điện của chủ đầu tư và Công ty Điện lực; 

- Thỏa thuận các thủ tục chạy thử, công tác nghiệm thu và đưa dự án ĐMTMN 

vào vận hành thương mại. 

3.2. Về thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư và Công ty Điện lực theo quy định 

của pháp luật: 

- Việc tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn về an toàn công trình và bảo vệ môi 

trường; 

- Việc thực hiện cơ chế mua bán điện, hình thức thanh toán tiền điện đối với dự án 

ĐMTMN; 

- Sổ sách liên quan đến việc ghi nhận sản lượng và hạch toán chi phí mua điện. 

3.3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển dự án 

ĐMTMN. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại đơn vị theo các nội dung đã được thông báo. 

- Đề nghị Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn và Công ty Điện lực Lạng 

Sơn bố trí lãnh đạo, người phụ trách đơn vị để làm việc với Đoàn kiểm tra 45 (tại nơi 

được kiểm tra), báo cáo Đoàn kiểm tra 45 bằng văn bản trước ngày 20/4/2021 theo Đề 

cương đính kèm và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan theo nội dung Kế hoạch của 

Đoàn kiểm tra. 

- Đề nghị các thành phần tham gia buổi kiểm tra chuẩn bị nội dung làm việc theo 

chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. 

- Văn phòng Sở Công Thương bố trí 01 xe 7 chỗ phục vụ công tác kiểm tra. 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn bố trí 01 xe 16 chỗ phục vụ công tác kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra 45 thông báo và đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Sở: KH&CN, TP, KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- Chi cục Bảo vệ Môi trường; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn; 

- C, PVP Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLNL. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở Công Thương 

Đinh Kỳ Giang 
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