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Số:         /TB-SCT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

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

 với Dự án Nhà máy Thủy điện Tràng Định 2, huyện Tràng Định 

 

 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 20/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 

Tràng Định 2. 

 Ngày 15/3/2022 tại Dự án Nhà máy Thủy điện Tràng Định 2, 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 Tràng Định 2 do Công ty Cổ phần Thủy điện Tân 

Việt Bắc Lạng Sơn 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 Tràng Định và các phòng, ban liên quan, đại diện Dự án Nhà máy 

Thủy điện Tràng Định 2;  

1. Một số căn cứ pháp lý đã thực hiện:  

 Dự án Nhà máy Thủy điện Tràng Định 2 cơ bản đã thực hiện đầy đủ các thủ 

tục pháp lý liên quan để tiến hành triển khai thực hiện dự án và thực hiện cam kết 

triển khai khởi công dự án theo yêu cầu tại Thông báo Kết luận số 102/TB-UBND 

ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến 

việc chấp hành các quy định pháp luật tại Nhà máy. Dự án đã được Bộ Công Thương 

phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc tại Quyết định số 2134/QĐ-

BCT ngày 11/8/2020; Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 19/06/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, 

tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Tràng Định 2; Thiết kế cơ sở dự án đã được Sở 

Công thương tỉnh Lạng Sơn chấp thuận tại văn bản số 1230/SCT-QLNL ngày 

30/08/2021; Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thủy điện Tràng Định 2 đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định phê duyệt số 2627/QĐ-

BTNMT ngày 30/12/2021; Giấy phép khai thác nước dự án Thủy điện Tràng Định 2 

đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định phê duyệt số 33/GP-

BTNMT ngày 28/01/2022. 

2. Kiểm tra thực tế tại hiện trường: 
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        Chủ đầu tư đã tập trung xe tải, máy móc thiết bị thi công, đã thi công xong 

đường công vụ xuống khu vực thi công nhà máy là 0,9 km; san gạt mặt bằng thi công 

và tập kết vật tư vật liệu, lán trại công nhân được 4ha tương ứng với 200 nghìn m3 

đất đá các loại; trên công trường hiện nay có khoảng hơn 30 cán bộ của Chủ đầu tư 

và công nhân vận hành thiết bị và lái xe. Giá trị đền bù và triển khai dự án đến thời 

điểm hiện tại khoảng 20 tỷ đồng.      

         3.  Đánh giá quá trình kiểm tra thực tế tại hiện trường         

 Chủ đầu tư đã tập trung nhân lực, vật lực triển khai thi công một số hạng mục 

phục vụ cho công tác khởi công  dự án như; Đường công vụ, bãi tập kết vật tư, vật 

liệu, nhà ở cho công nhân. 

         Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với 

UBND huyện, Ban đền bù của huyện, UBND xã thực hiện công tác kiểm đếm, trích 

đo và cơ bản đã đề bù chi trả xong khu vực đập đầu mối, hiện nay tiếp tục thực hiện 

kiểm đếm, trích đo khu vực lòng hồ phấn đấu hoàn thành xong đền bù GPMB toàn bộ 

dự án trong năm 2022. Chủ đầu tư quyết tâm và cam kết khởi công Dự án đúng tiến 

độ tại Thông báo Kết luận số 102/TB-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn. 

   4. Một số yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc: 

- Tập trung các nguồn lực, nhân lực của Nhà đầu tư để thực hiện triển khai Dự 

án, khởi công Dự án trong tháng 10/2022 theo đúng cam kết và theo yêu cầu tại 

Thông báo Kết luận số 102/TB-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Để đủ điều kiện khởi công Dự án đề nghị Nhà đầu tư sớm hoàn thành thiết kế 

bản vẽ thi công của hạng mục công trình được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm 

tra, xác nhận trên bản vẽ; có hợp đồng thi công xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu được lựa chọn; bố trí vốn theo tiến độ xây dựng công trình; có biện pháp 

đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng;  

 - Phối hợp với UBND huyện Tràng Định thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng, bồi thường hỗ trợ theo đúng các quy định của Nhà nước. Phối hợp với chính 

quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng giải quyết dứt điểm các sự việc có liên quan; 

 - Trong quá trình triển khai 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; 

 - Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai của Dự án với UBND tỉnh và các 

Sở, Ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình 

triển khai xây dựng các hạng mục của Dự án.  
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5. Đối với Thanh tra , Phòng Quản lý Năng lượng sở: 

- 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 buổi làm việc kiểm tra thực tế Dự án thủy điện đang triển 

khai thi công Dự án Thủy điện Tràng Định 2, đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Tân 

Việt Bắc Lạng Sơn và các phòng chức năng liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

         (Biên bản kiểm tra thực tế hiện trường được gửi kèm theo thông báo này)   

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Cty CP Thuỷ điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn; 

- Các phòng: Thanh tra Sở; Quản lý Công nghiệp; Kế 

hoạch Tổng hợp; 

- CVP, PVP Sở:   

- Lưu VT, QLNL. (NMH) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đình Đại 
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