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        Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021  

 
 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 5396/EVN-ĐT+PC ngày 
01/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nội dung liên quan đến thủ tục 
đầu tư xây dựng dự án điện gió (không gửi kèm hồ sơ pháp lý và bản vẽ thiết kế 
của dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Về những thông tin chủ yếu của dự án: Dự án điện gió sử dụng nguồn vốn 
khác; thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích công đồng; 
dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và đã được phê duyệt 
theo quy định của pháp luật. 

Theo nội dung Văn bản số 5396/EVN-ĐT+PC ngày 01/9/2021 của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật chủ đầu tư giữ 
nguyên tổng công suất lắp đặt của dự án và tiến hành thay đổi về kết cấu chịu 
lực của trụ điện gió; điều chỉnh mặt bằng dự án bố trí trụ điện gió (không có 
thông tin về địa điểm xây dựng công trình), thay đổi số lượng trụ điện gió; điều 
chỉnh sơ đồ đấu nối điện từ các trụ điện gió về trạm phân phối.   

Căn cứ các quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, dự án 
điện gió này thuộc trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng để đảm bảo cơ 
sở triển khai các bước tiếp theo. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt điều 
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nêu trên, chủ đầu 
tư cần thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 
và Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; tuân thủ đầy đủ 
các quy định của pháp luật tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản 
hướng dẫn thi hành có liên quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TTr.Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD (VTNam-4b). 
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