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Kính gửi: Cục Điện lực và năng lượng tái tạo 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1188/ĐL-TĐ ngày 23/7/2021 của 

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án lắp đặt hệ thống giám 

sát trực tuyến tổ máy, máy biến áp Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Sau khi nghiên 

cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung Văn bản số 1188/ĐL-TĐ ngày 23/7/2021 của Cục Điện lực 

và năng lượng tái tạo thì Dự án lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy, máy 

biến áp Nhà máy thủy điện Hòa Bình có tổng mức đầu tư là 275,83 tỷ đồng 

(trong đó có bao gồm chi phí thiết bị: 247,097 tỷ đồng, chi phí xây dựng: 0 

đồng), sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Các chi tiết thiết bị của dự án 

liên kết kỹ thuật với công trình xây dựng, liên kết với tổ máy và máy biến áp của 

Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu. 

Tại Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: “Thiết 

bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị 
công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây 

dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp 

đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp hệ thống giám sát trực 

tuyến tổ máy, máy biến áp Nhà máy thủy điện Hòa Bình nêu trên được xác định 

là thiết bị lắp đặt vào công trình của dự án thì việc lập, thẩm đinh, phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cần tuân thủ các quy định của Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng; 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 và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Cục Điện lực và năng lượng tái 

tạo nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 
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