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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 Nhùng (Kỳ Cùng 6)
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 18/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
Nhùng (Kỳ Cùng 6).
Ngày 16/3/2022 tại Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), 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 Nhùng (Kỳ Cùng 6) do Công
ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý 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 các huyện Văn Lãng, Văn Quan và
các phòng, ban liên quan; đại diện Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng
6); 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:
1. Một số căn cứ pháp lý :
Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6) được tái khởi công vào
quý II/2019, tiến độ hoàn thành phát điện quý II/2022, Chủ đầu tư là Công ty cổ phần
Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
dự án có tổng mức đầu tư là 496.318 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp
Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 17/5/2007, điều chỉnh lần thứ 5 ngày 24/3/2021
(số 342/UBND-KT); UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 347/QĐ-UBND về
việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuỷ điện Bản Nhùng; ngày
11/8/2020, Bộ Công Thương có Quyết định số 2135/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Bản Nhùng, tỉnh Lạng Sơn (nâng công suất lắp máy
từ 11MW lên 13MW).
2. Kiểm tra thực tế tại dự án:
Hiện tại Dự án cơ bản đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan để tiến
hành triển khai xây dựng, với sự cố gắng tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị để
thi công công trình, đến thời điểm hiện tại Dự án đã thi công được 85% tổng khối
lượng, tương đương với số tiền là hơn 350 tỷ đồng và quyết tâm hoàn thành xây dựng
nhà máy vào Quý II năm 2022 theo như Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày
18/02/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
Thuỷ điện Bản Nhùng cho Tập đoàn Hải Lý.
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- Nhà đầu tư đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công tại hiện trường để đẩy
nhanh tiến độ của Dự án: Hoàn thành thi công phần đập tràn đến cao trình 192,5m,
thi công song đập dâng bờ trái, đập dâng bờ phải, tường phân dòng, gia công chế tạo
song 02 bộ cửa van vận hành, dầm cầu giao thông, hoàn thành hồ sơ phương án bồi
thường giải phóng mặt bằng đã chi trả 59,5 tỷ đồng ước đạt 97% khối lượng và đang
kiểm tra ra soát để hoàn thành giải phóng mặt bằng công trình và hoàn thành một số
hạng mục khác.
- Đối với các gói thầu: Gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch
vụ kỹ thuật kèm theo có khối lượng ước đạt 45%; gói thầu thiết kế chế tạo cung cấp
vận chuyển và lắp đặt thiết bị nâng hạ đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật khối lượng
ước đạt 48%; gói thầu Công trình đường dây 35kV đấu nối từ nhà máy Thủy điện
Bản Nhùng vào thanh cái 35kV trạm 110kV Đồng Đăng, đi qua các xã Tân Mỹ,
Hoàng Việt, Hồng Thái của huyện Văn Lãng với chiều dài 12,146km (xây tuyến mới)
khối lượng ước đạt 30% là các gói thầu cơ bản liên quan đến việc hoàn thành và đưa
nhà máy vào hoạt động, được đánh giá với mức độ hoàn thành là chậm so với tiến độ
toàn bộ dự án (do nhà thầu cung cấp thiết bị nước ngoài không đảm bảo tiến độ cung
cấp; do một số nhà thầu xây dựng trong nước không đảm bảo được tiến độ thi công
theo hợp đã ký kết và ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh COVID-19).
- Về Hồ sơ quản lý chất lượng và an toàn của công trình thủy điện: Hồ sơ liên
quan đến công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình như: Thiết kế thi công, Hồ
sơ tài liệu về công tác thi công, giám sát, nghiệm thu đối với các hạng mục công việc
đã hoàn thành cơ bản đầy đủ và tuân thủ các quy định, năng lực của các nhà thầu
tham gia xây dựng công trình như tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng công
trình… cơ bản đảm bảo theo quy định.
- Về hoạt động xây dựng liên quan đến công tác an toàn trong xây dựng công
trình: Dự án cơ bản đã hoàn thành khoảng 85% giá trị khối lượng, chủ đầu tư đang
tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thiện nhà máy, tại thời điểm kiểm tra
công trường đang tổ chức thi công với hơn 40 lao động, phương tiện, bảo hộ lao động
được đảm bảo.
- Hiện nay nhà đầu tư vẫn còn 02 gói thầu mới đạt dưới 50% giá trị, nguyên
nhân chủ yếu đây là những gói thầu mà nhà đâu tư ký hợp đồng với đối tác nước
ngoài( gói thầu thiết bị, gói thầu cơ điện). Đây là 02 gói thầu tiềm ẩn nguy cơ khách
quan mà nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ, mặc dù Nhà đầu tư dành mọi nỗ lực về
tài chính, vật lực và nhân lực thi công để hoàn thành dự án.
3. Đánh giá kết quả thực hiện:
Nhà đầu tư đã rất nỗ lực cố gắng để tổ chức thực hiện thi công dự án đảm bảo
cất lượng và tiến độ hoàn thành phát điện vào quý II/2022. Tuy nhiên, đánh giá với
tiến độ hiện nay dự án sẽ rất khó hoàn thành phát điện vào cuối quý II/2022 vì: Một
số gói thầu còn nhiều khối lượng cần thực hiện (như gói lắp đặt thiết bị nâng hạ đồng
bộ và các dịch vụ kỹ thuật mới đạt 48%; cầu giao thông chưa lắp đặt..), đặc biệt gói
thầu cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo mới đạt 45%,
nhiều hạng mục chưa được chuyển giao do phía đối tác Trung quốc không kịp thời
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cung cấp do dịch covid, đây sẽ là khó khăn rất lớn để hoàn thành đạt tiến độ, nhà đầu
tư cần tập trung, nỗ lực và có giải pháp cụ thể hơn, sơm giải quyết những việc chậm
chễ nêu trên.
4. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:
- Tập trung các nguồn lực, nhân lực của Nhà đầu tư để thực hiện triển khai xây
dựng Dự án, hoàn thành Dự án theo đúng cam kết tại Văn bản chấp thuận chủ trương
đầu tư số 342/UBND-KT ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
- Thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường dây 35kV đấu nối từ nhà
máy vào thanh cái 35kV trạm 110kV Đồng Đăng, đi qua các xã Tân Mỹ, Hoàng Việt,
Hồng Thái của huyện Văn Lãng với chiều dài 12,146 km;
- Đối với các gói thầu theo đánh giá là chậm của Nhà đầu tư, đề nghị Nhà đầu
tư tập trung giải quyết vướng mắc, xây dựng kế hoạch, phương án, có giải pháp để
khắc phục những tồn tại do các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu tiến độ, để đảm
bảo tiến độ thi công của Dự án được triển khai theo đúng yêu cầu (như gói lắp đặt
thiết bị nâng hạ đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật mới đạt 48%; cầu giao thông chưa
lắp đặt.., đặc biệt gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật
kèm theo mới đạt 45%)
- 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;
- Phối hợp với UBND các huyện Văn Quan, Văn Lãng thực hiện công tác giải
phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ theo đúng các quy định của Nhà nước;
- 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;
- 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.
* Đối với đề nghị của Nhà đầu tư về gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến quý
IV năm 2022, do các yếu tố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà đầu tư. Đề
nghị Nhà đầu tư sớm thực hiện thủ tục xin gia hạn tiến độ để được chấp thuận theo
quy định; cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan, phụ lục hợp đồng minh chứng việc
cung cấp thiết bị chậm so với hợp đồng đã ký kết để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh
xem xét.
5. Yêu cầu 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.
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Trên đây là Kết luận của tại buổi làm việc kiểm tra thực tế Dự án thủy điện đang
triển khai thi công Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), đề nghị Công ty Cổ
phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý 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 các huyện Văn Lãng, Văn Quan;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng
Hải Lý;
- Các phòng: Thanh tra, Quản lý Công nghiệp, Kế
hoạch Tổng hợp;
- CVP, PVP Sở:
- Lưu VT, QLNL. (NMH)
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Nguyễn Đình Đại

