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                                          KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các Dự án Nhà máy Thủy điện đang triển khai thi công trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 

năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông 

tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy 

định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai 

thác công trình thủy điện. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực tế 

các Dự án Nhà máy Thủy điện đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong việc triển khai thi công các nhà máy thủy điện, qua đó nhằm 

phát huy những mặt tích cực, phát hiện những mặt còn tồn tại, hạn chế để kịp 

thời chấn chỉnh, khắc phục, đồng thời rút kinh nghiệm cho công tác quản lý Nhà 

nước trong việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận 

hành khai thác công trình thủy điện, phát hiện những kẽ hở về cơ chế chính sách 

quản lý, những sai phạm (nếu có). 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng trọng 

tâm, khách quan, chính xác, không làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công 

dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Qua công tác kiểm tra báo 

cáo những nội dung làm tốt, những tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, mức độ sai 

phạm và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm (nếu có); Kiến 

nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý theo quy định của 

pháp luật đối với những sai phạm phát hiện qua kiểm tra. 

- Các thành viên trong Đoàn kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao 

kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra tại hiện trường các dự án nhằm đánh 

giá đúng thực tế đối với tiến độ thực hiện Dự án của các Nhà máy Thủy điện. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Nội dung 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; 
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- Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án (giấy CNĐT, giấy phép xây 

dựng, giấy kiểm định chất lượng các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động; nhật kí thi công; hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định....) 

- Xem xét đề xuất, kiến nghị của Chủ đầu tư trong quá trình thi công thực 

hiện dự án. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra 

2.1. Sở Công Thương: 

- Lãnh đạo Sở Công Thương – Trưởng đoàn.  

- Các Phòng: Quản lý Năng lượng, Kế hoạch Tổng hợp, Quản lý Công 

nghiệp;  

2.2. Mời đại diện UBND các huyện có dự án Nhà máy thuỷ điện kiểm tra 

(các huyện: Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng, Lộc Bình).  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Đối tượng kiểm tra: Các Dự án Nhà máy Thủy điện đang triển khai thi 

công trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra. 

 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Thành phần đoàn 

kiểm tra 

Thời gian làm 

việc 

1 

Công ty CP Thủy 

điện Tân Việt 

Bắc Lạng Sơn 

Xã Đào Viên, huyện 

Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Sở Công Thương; 

- Đại diện Phòng 

KT&HT huyện 

Tràng Định. 

8h00’ 

ngày 15/3/2022 

(Thứ ba) 

2 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn tư vấn 

đầu tư xây dựng 

Hải Lý 

Xã Trấn Ninh, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Sở Công Thương; 

- Đại diện Phòng 

KT&HT huyện Văn 

Quan, Văn Lãng. 

14h30’ 

ngày 16/3/2022 

(Thứ tư) 

3 

Công ty Cổ phần 

điện Trường 

Thịnh  Bản Lải 

Xã Sàn Viên, huyện 

Lộc Bình 

- Sở Công Thương; 

- Đại diện Phòng 

KT&HT huyện Lộc 

Bình. 

8h00’ 

ngày 23/3/2022 

(Thứ tư) 

 

3. Phương pháp tiến hành 

- Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý tại trụ sở các đơn vị; 

kiểm tra thực tế tại hiện trường các dự án. 

- Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ kết luận kết quả kiểm tra, thống 

nhất bằng biên bản làm việc tại đơn vị và thông báo kết luận buổi làm việc. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị được kiểm tra báo cáo một số nét chính về tình hình thực hiện 

dự án và và kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo; chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu và 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực được kiểm tra; bố trí phòng làm việc, cử lãnh 

đạo doanh nghiệp, các cán bộ có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra. 

2. Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch trên, chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tiến hành cuộc Kiểm tra. 

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, trực tiếp 

tham gia, phối hợp kiểm tra theo các nội dung tại Kế hoạch này.  

4. Văn phòng Sở Công Thương phối hợp chuẩn bị phương tiện phục vụ 

đoàn kiểm tra theo kế hoạch này. 

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên phòng Quản lý 

năng lượng – Sở Công Thương, Sđt: 0915.005.987. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tại các Dự án Nhà máy Thủy điện đang 

triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận:                           
- Như thành phần đoàn kiểm tra; 

- Phòng KT&HT các huyện Tràng Định, Văn 

Quan, Văn Lãng, Lộc Bình; 

- Các chủ đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu VT, QLNL. (NMH) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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