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Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm  2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai dự án thủy điện Khánh Khê 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập và hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận 

hành khai thác công trình thuỷ điện;  

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công 

Thương Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT 

ngày 24/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai dự án thủy điện Khánh 

Khê kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện Phương án ứng phó thiên tai dự án thủy điện Khánh 

Khê được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho đập thủy điện. 

b) Hàng năm, trước mùa mưa bão tiến hành kiểm tra, đánh giá chung về 

ổn định đập; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Phương án ứng phó 

thiên tai thủy điện Khánh Khê đã phê duyệt; cập nhật các nội dung cần điều 

chỉnh, bổ sung và phương án cho phù hợp với thực tế trình thẩm định, phê duyệt 

theo quy định.  

c) Báo cáo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng trong mùa mưa bão và đột 

xuất khi có yêu cầu về UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 
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triển Nông thôn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

2. Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Phương án này và các nội dung liên quan đến bảo vệ an toàn đập thủy điện 

Khánh Khê theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, 

Chủ tịch UBND các huyện Văn Quan, Cao Lộc, Chủ tịch UBND các xã Khánh 

Khê, Bình Trung, huyện Cao Lộc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ 

phần thủy điện Khánh Khê và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr.). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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