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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp quản lý quy hoạch, đầu 

tư xây dựng và vận hành khai 

thác dự án/công trình thuỷ điện 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 9844/BCT-ĐL ngày 22/12/2020 của Bộ Công 

Thương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây 

dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thuỷ điện, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Sở Công Thương: 

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá 

tổng thể những mặt tích cực và hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển thủy 

điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đối với các dự án thủy điện đã vận 

hành và đang thi công, trong đó đặc biệt cần phân tích, đánh giá về an toàn các 

công trình và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư, môi trường bị ảnh 

hưởng trong điều kiện biến đổi thời tiết khí hậu cực đoan. 

- Tiếp tục rà soát quy hoạch thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, loại bỏ khỏi quy 

hoạch các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên lớn, 

ảnh hưởng đến dân cư và tác động xấu đến môi trường; trước mắt chưa xem xét, 

nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thuỷ điện có quy 

mô công suất nhỏ hơn 10MW đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Bộ Công 

Thương.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các dự 

án, công trình thuỷ điện về công tác quản lý chất lượng xây dựng, đảm bảo an 

toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định về 

xây dựng, đặc biệt là các dự án thủy điện nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy 

ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Tham mưu xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án 

không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, kể 

cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.  

- Đẩy mạnh rà soát công tác vận hành khai thác các công trình thủy điện, 

kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện khí 

hậu, thủy văn thực tế của tỉnh nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với 

hạ du; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các chủ đập không tuân thủ 

đúng quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện và thực hiện quản lý an toàn đập, 

hồ chứa thuỷ điện theo quy định. 
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- Đánh giá tổng thể những mặt tích cực, thuận lợi và hạn chế, khó khăn 

trong quá trình phát triển thuỷ điện trên địa bàn thời gian vừa qua về công tác 

quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án/công trình thuỷ điện; 

đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo báo cáo 

của UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương về kết quả rà soát, đánh giá chi tiết các nội 

dung trên, thời gian hoàn thành trước ngày 22/02/2021. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm dừng thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư đối 

với các dự án thuỷ điện có quy mô công suất nhỏ dưới 10MW đã có trong quy 

hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng cho đến khi có kết quả rà soát, đánh giá 

bảo đảm các dự án không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường, không ảnh 

hưởng lớn đến dân cư, không chiếm dụng đất rừng tự nhiên, dự án có hiệu 

quả kinh tế./.     

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, XD; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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