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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc 

 với Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý về dự án  

thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện nội dung Thông báo số 308/TB-UBND ngày 5/6/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

05/8/2019; Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án cũng 

như kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngày 12 tháng 12 năm 2019 Giám 

đốc Sở Công Thương Lạng Sơn đã chủ trì cuộc kiểm tra thực tế, tiến độ đầu tư xây 

dựng tại dự án thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6). Tham dự cuộc kiểm tra có lãnh 

đạo Sở Công Thương, Phòng Quản lý Năng lượng,phòng KHTC-TH, Chủ đầu tư Dự 

án thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), tỉnh Lạng Sơn;  

 Trên cơ sở kiểm tra thực tế, báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến các thành viên 

tham dự, Giám đốc Sở Công Thương kết luận một số nội dung như sau: 

 I. Đánh giá chung 

 Dự án thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh  cấp 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 347/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2019 đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý 

(Tập đoàn Hải Lý) tái khởi công xây dựng vào ngày 26/7/2019 sau khi hoàn thành 

Hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thủy 

điện Tuấn Anh. Sở Công Thương đánh giá cao việc triển khai dự án của Tập đoàn 

Hải Lý sau khi tái khởi công lại công trình cụ thể như: Đã được UBND tỉnh hê duyệt 

tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND về việc cấp quyền khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng trong diện tích dự án; Triển khai các gói thầu xây lắp các hạng mục: Đập tràn, 

đập dâng bờ trái, bờ phải, tường phân dòng…., phát hành hồ sơ mời thầu, lựa chọn 

các gói thầu thiết bị cơ điện, thủy công, thiết bị nâng;  Phối hợp với đơn vị tư vấn đo 

đạc, kiểm tra cắm lại mốc giải thửa khu vực lòng hồ dự án theo các Quyết định thu 

hồi đất của UBND tỉnh. 

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để đảm bảo việc xây đưa nhà máy vào hoạt động theo quyết định đầu tư đã 

được phê duyệt đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý 

thực hiện các một số nôi dung sau: 

1. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng: 

- Khẩn trương thực hiện hoàn thiện hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng  khu vực 

lòng hồ của dự án. 



2. Về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:  

Đề nghị chủ đầu tư lập hồ sơ quản lý chất lượng theo phụ lục 3 và hồ sơ công 

trình theo yêu cầu tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây 

dựng, thực hiện việc quản lý an toàn đập và hồ chứa thủy điện theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 09/TT-BCT ngày 8/7/2019 của Bộ Công Thương, gửi về Sở Công Thương 

Lạng Sơn để lập kế hoạch, nội dung và tiến hành kiểm tra theo quy định. 

3. Đề nghị chủ đầu thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về hồ sơ pháp 

lý của công trình và hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án; 

+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án (định kỳ vào ngày 25 của tháng) tới Sở Công 

thương và các đơn vị liên quan. 

4. Đối với Phòng Quản lý Năng lượng – Sở Công Thương thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các quy định của nhà nước về đầu tư 

xây dựng các công trình thuỷ điện, kịp thời báo cáo những đề xuất, khó khăn của nhà 

đầu tư với lãnh đạo Sở. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc kiểm tra 

thực tế  dự án thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), tỉnh Lạng Sơn, đề nghị Tập đoàn 

Hải Lý và các phòng ban liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Lãnh đạo Sở; 

 - Tập đoàn Hải Lý; 

- CVP, PVP Sở:   

- Lưu VT, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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