UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26 /TB-SCT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc
với Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Lải
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 04/3/2022 của Sở Công Thương tỉnh
Lạng Sơn về việc Kiểm tra các Dự án Nhà máy Thủy điện đang triển khai thi công
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Giấy mời số 19/GM-SCT ngày 11/3/2022 của
Sở Công Thương về việc Kiểm tra Dự án đang triển khai thi công Dự án Thủy điện Bản
Lải.
Ngày 23/3/2022 tại Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Lải, Sở Công Thương tỉnh
Lạng Sơn đã chủ trì cuộc cuộc kiểm tra thực tế tiến độ triển khai xây dựng dự án đối
với Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Lải do Công ty Cổ phần Điện Trường Thịnh Bản
Lải làm chủ đầu tư; Tham dự cuộc kiểm tra có lãnh đạo các Phòng: Quản lý Năng
lượng, Quản lý Công nghiệp; Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Sở; đại diện UBND
huyện Lộc Bình và các phòng Kinh tê-Hạ Tầng, Tài nguyên – Môi trường, đại diện
UBND xã Sàn Viên; đại diện Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Lải; Trên cơ sở kiểm
tra thực tế và báo cáo của đại diện Nhà máy, ý kiến các thành viên tham dự, kết luận
như sau:
I. Đánh giá chung
Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Lải cơ bản đã thực hiện đầy đủ các thủ tục
pháp lý liên quan để tiến hành triển khai xây dựng dự án; cố gắng tập trung nguồn
nhân lực, trang thiết bị để thi công công trình. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã thi
công được 42% tổng khối lượng nhà máy tương đương với số tiền là hơn 85 tỷ đồng
và quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà máy vào tháng 12/2022 theo như Quyết định
số 2297/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận
điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thuỷ điện Bản
Lải cho Công ty Cổ phần Điện Trường Thịnh Bản Lải.
II. Nhiệm vụ trong thời gian tới
1. Đối với Công ty Cổ phần Điện Trường Thịnh Bản Lải thực hiện nghiêm các
nội dung sau:
- Tập trung các nguồn lực, nhân lực của Nhà đầu tư để thực hiện triển khai xây
dựng Dự án, hoàn Dự án theo đúng cam kết và theo văn bản chấp thuận chủ trương
đầu tư số 2297/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, của địa phương rà soát các thủ tục
pháp lý có liên quan để không vướng mắc khi hoàn thành dự án đưa vào hoạt động;
- Trong quá trình thi công đề nghị Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện
pháp đảm an toàn về con người cũng như trang thiết bị tại công trường;

- Về chất lượng công trình: Đề nghị Công ty thực hiện có báo cáo theo từng
hạng mục, gói thầu và thực hiện giám sát; thực hiện nghiệm thu theo từng hạng mục
để đảm bảo đủ các điều kiện nghiệm thu hoàn thành dự án; có đánh giá báo cáo theo
tháng, quý, đánh giá tiến độ theo khối lượng, lượng hóa bằng số liệu cụ thể.
- Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai của Dự án với UBND tỉnh và các
Sở, Ngành liên quan và địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
trong quá trình triển khai xây dựng các hạng mục của Dự án.
2. Đối với Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Năng lượng:
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy
định, đề xuất những vướng mắc, khó khăn kịp thời cho lãnh đạo Sở với những nội
dung vượt thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát hoạt
động về quản lý chất lượng công trình của Dự án.
Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tại buổi
làm việc kiểm tra thực tế Dự án thủy điện đang triển khai thi công Dự án Thủy điện
Bản Lải, đề nghị Công ty Cổ phần Điện Trường Thịnh Bản Lải và các phòng chức
năng liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
( Có biên bản kiểm tra thực tế hiện trường gửi kèm theo thông báo này)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Lộc Bình;
- Công ty Cổ phần Điện Trường Thịnh Bản Lải;
- Các phòng: Thanh tra, Quản lý Công nghiệp, Kế
hoạch Tổng hợp;
- CVP, PVP Sở:
- Lưu VT, QLNL. (NMH)
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