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Số: 1326 /KH-SCT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà
Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;
Căn cứ văn bản số 185/TTg-CN ngày 09/02/2021 của Văn phòng Chính phủ
về việc rà soát các vấn đề liên quan đến điện mặt trời ở nước ta;
Căn cứ Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự
án điện mặt trời;
Căn cứ Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về
việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà;
Căn cứ Văn bản 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;
Căn cứ Văn bản số 2931/UBND-CN ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Quảng
Trị về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời
trên địa bàn tỉnh.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng hệ
thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu kiểm tra:
1. Mục đích:
- Thực hiện vai trò quản lý nhà nước, rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy
định của nhà nước về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trên
địa bàn tỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi
phạm các quy định về thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Xây dựng quy trình và biểu mẫu kiểm tra nhằm đảm bảo nội dung kiểm tra
thống nhất với Kế hoạch đề ra.
- Phương pháp kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chấp hành
nghiêm túc nguyên tắc kiểm tra, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và
không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Các thành viên trong đoàn kiểm tra tập trung xem xét các quy định có liên
quan đến ngành, lĩnh vực đang quản lý để đánh giá cơ chế khuyến khích phát triển
điện mặt trời còn vấn đề khó giải quyết và đề xuất nội dung cần làm rõ.
- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải có báo cáo tổng hợp cho Giám
đốc Sở Công Thương để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
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II. Đối tượng, phạm vi kiểm tra và thành phần Đoàn kiểm tra:
1. Đối tượng, phạm vi kiểm tra
- Các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ
100 kWp đến 1.250 kWp đã vận hành thương mại tại các huyện, thị xã, thành
phố.
- Việc xác nhận hệ thống điện mặt trời mái nhà tuân thủ quy định về phát
triển, đấu nối, ngày vận hành thương mại và ký hợp đồng mua bán điện và các
quy định khác có liên quan.
- Các đối tượng kiểm tra cụ thể được lập danh sách kèm theo Quyết định
thành lập Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Công Thương ban hành.
2. Thành phần Đoàn kiểm tra:
Tùy theo đối tượng kiểm tra, Giám đốc Sở Công Thương quyết định thành
lập Đoàn kiểm tra liên ngành với thành phần phù hợp, dự kiến gồm:
2.1. Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Công Thương;
2.2. Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công
Thương;
2.3. Thành viên Đoàn:
- Mời đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Mời đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Mời đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường
- Mời đại diện Sở Xây dựng
- Mời đại diện UBND huyện, thị xã, thành phố.
2.4. Thư ký Đoàn: Chuyên viên Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công
Thương;
2. Thời kỳ kiểm tra: từ tháng 07/2019 đến hết tháng 12/2020.
III. Phương pháp thực hiện:
1. Công tác báo cáo, thông báo kiểm tra:
- Các đơn vị có tên tại Phụ lục I.A và Phụ lục I.B kèm theo Kế hoạch này có
trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch
này.
- Sở Công Thương tổ chức lựa chọn, quyết định các đối tượng kiểm tra cụ
thể và ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.
2. Công tác kiểm tra tại các đơn vị có liên quan:
- Đoàn kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.
- Tiến hành kiểm tra các nội dung tại Mục IV tại Kế hoạch này.
- Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra có thể yêu cầu đối tượng kiểm tra
xuất trình các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời
mái nhà.
- Lập Biên bản kiểm tra theo quy định.
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IV. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Quyết
định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số
18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương và các quy định khác có
liên quan.
V. Thời gian kiểm tra:
- Đoàn kiểm tra bắt đầu hoạt động khi có Quyết định thành lập Đoàn và kết
thúc khi báo cáo két quả kiểm tra được Giám đốc Sở Công Thương thông qua,
báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
- Thời gian thực hiện: Tháng 9 và Tháng 10 năm 2021 (tùy theo tình hình
dịch bện CoVid-19, Đoàn Kiểm tra bố trí lịch kiểm tra phù hợp)
VII. Phương tiện, kinh phí tổ chức kiểm tra:
1. Phương tiện: Văn phòng Sở bố trí phương tiện di chuyển phục vụ Đoàn
Kiểm tra theo lịch kiểm tra.
2. Kinh phí tổ chức: các đơn vị cử đại diện chịu trách nhiệm thanh quyết
toán theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Giao Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương làm đầu mối liên lạc
với các Thành viên, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung Kế hoạch
này.
- Các Thành viên của Đoàn Kiểm tra: tùy theo ngành, lĩnh vực đang quản lý
có liên quan đến việc phát triển điện mặt trời mái nhà rà soát lại các quy định
chuyên ngành để đóng góp ý kiến chuyên ngành trong quá trình kiểm tra. Cung
cấp thông tin liên hệ của thành viên được cử tham gia cùng đoàn kiểm tra về Sở
Công Thương trước ngày 01/9/2021.
- Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo
tổng hợp các công trình, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đi vào vận hành
thương mại từ tháng 07/2019 đến hết năm 2020 và chuẩn bị tất cả các hồ sơ, thủ
tục có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra hồ sơ.
- Đề nghị Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ Đoàn công tác cử
thành viên tham gia cùng Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các hồ sơ thủ tục liên quan
(nếu có) đến đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn quản lý.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình đầu tư hệ thống điện mặt trời mái
nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đề nghị các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng
kiểm tra; các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp thực hiện và tạo điều kiện
để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như Phụ luc I;
- UBND tỉnh (b/c);
- Công ty Điện lực Quảng Trị;
- Các đơn vị có thành viên kiểm tra;
- Giám đốc Sở
- Lưu: VT, QLNL.
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