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Số: 4663/VPCP-CN 

V/v điều chỉnh quy hoạch thông số kỹ 

thuật lưới điện truyền tải đấu nối  

các dự án điện gió. 

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 1838/BCT-ĐL ngày 02 

tháng 4 năm 2021 về việc điều chỉnh quy hoạch lưới điện truyền tải đấu nối và 

thông số kỹ thuật các dự án điện gió, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 

có ý kiến như sau: 

1. Giao Bộ Công Thương rà soát kỹ, hướng dẫn, quyết định cụ thể về 

thông số kỹ thuật của các hạng mục lưới điện đấu nối của các dự án điện gió 

báo cáo tại văn bản nêu trên bảo đảm hiệu quả chung và không làm thay đổi kết 

cấu lưới điện đấu nối đã được phê duyệt. 

2. Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 91/TB-VPCP ngày 03 

tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, trình lại Thủ tướng Chính phủ 

theo quy định, không để chậm trễ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT; 

- UBND các tỉnh: Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Trị; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ: TH, KTTH, NN; 

- Lưu: VT, CN (2). nvq  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 
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