
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-KT  
 

 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Chứng nhận lần đầu: ngày 17 tháng 5 năm 2007) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 01: ngày 01 tháng 10 năm 2007) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 02: ngày 12 tháng 9 năm 2013) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 03: ngày 16 tháng 6 năm 2015) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 04: ngày 18 tháng 02 năm 2019) 

(Chứng nhận thay đổi lần thứ 05: ngày     tháng 3 năm 2021) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 70/BC-SKHĐT ngày 04/3/2021 và Công văn số 422/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 

18/3/2021. 

CHẤP THUẬN: 

1. Tên dự án: Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6). 

2. Mục tiêu dự án: khai thác tiềm năng thủy điện trên sông Kỳ Cùng, 

tham gia phát triển nguồn điện, phát điện hòa lưới quốc gia. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trấn Ninh, xã Song Giang, huyện Văn 

Quan; xã Hồng Thái, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Diện tích sử dụng đất: 232,5 ha. 

- Hình thức sử dụng đất: thuê đất với nhà nước theo quy định của Luật Đất đai. 

4. Các thông số kỹ thuật của dự án 

TT Nội dung Thông số  

1 Công suất lắp máy 13 MW 

2 Mực nước dâng gia cường 192,0 m 

3 Mực nước dâng bình thường 191,5 m 

4 Mực nước chết 189,0 m 

5 Dung tích toàn bộ 15,867 triệu m3 

6 Dung tích hữu ích 4,567 triệu m3 

7 Cột nước tính toán 17,0 m 

8 Công suất đảm bảo 0,35 MW 

9 Điện lượng bình quân năm 43,99 triệu kWh 

10 Số giờ sử dụng công suất lắp máy 3.655 giờ 
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11 Đập dâng 

Bê tông trọng lực thường, ngoài bọc bê 

tông cốt thép M200; đập dâng bờ phải: 

cao 22,5m, chiều rộng đỉnh đập 7m; 

cao trình đỉnh đập 192,5m 

12 Đập tràn 

Tràn báo cửa van; dài 172m; chiều 

rộng tràn tự do 65m; cao trình ngưỡng 

tràn thấp nhất (phần cửa van) 176m; 

cao trình ngưỡng tràn tự do 190m 

13 Đường ống áp lực Bê tông cốt thép 

14 Nhà máy Kiểu sau đập, bố trí bên bờ trái 

15 Số tổ máy 02 tổ 

16 
Thiết kế công trình đầu mối, tính 

toán diện tích ngập lụt, đền bù 
Ứng tần suất P= 1% 

Tuân thủ nghiêm chỉnh việc quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo các 

quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công trình. 

Các giải pháp thiết kế chủ yếu về mặt bằng, tuyến công trình, các điểm 

đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật:  

Mặt bằng được bố trí theo tuyến công trình bao gồm: đập dâng, đập tràn, 

đường ống áp lực, nhà máy sau đập, thiết bị điện và nhà quản lý. Công trình 

được đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 35KV. 

5. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tái khởi công dự án quý II/2019; 

- Hoàn thành, phát điện: quý II/2022. 

6. Thời hạn hoạt động dự án: 49 năm, kể từ ngày đươc̣ cấp Giấy chứng 

nhâṇ đầu tư lần đầu. 

7. Nhà đầu tư thực hiện dự án 

a) Tên nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng 

Hải Lý. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0700100458 

do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng 

ký lần đầu ngày 25/5/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/9/2017.  

Địa chỉ trụ sở chính: số 35, đường Lê Công Thanh, phường Hai Bà Trưng, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Điện thoại: 02263851048 - 0913289176. 

Người đại diện theo pháp luật: Trần Đức Lý ; Giới tính: Nam. 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. 

Sinh ngày: 20/7/1958; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam. 

Chứng minh nhân dân số 013082810 do Công an thành phố Hà Nội cấp 

ngày 26/5/2008. 



3 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A3-2 Khu A, A3, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Chỗ ở hiện tại: tổ 12, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

b) Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án: 496.318 triệu đồng (Bốn trăm chín 

mươi sáu tỷ ba trăm mười tám triệu đồng), trong đó: 

- Vốn tự có (30%):  148.895 triệu đồng; 

- Vốn vay (70%):  347.423 triệu đồng. 

8. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo 

quy định cua pháp luật hiện hành. 

9. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án 

Tổng vốn đầu tư:    496.318 triệu đồng. Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   196.432 triệu đồng; 

- Chi phí thiết bị:    137.524 triệu đồng; 

- Chi phí khác:    162.362 triệu đồng. 

10. Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay 

thế các văn bản sau: Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000011 (chứng nhận lần 

đầu ngày 17/5/2007), số 14121000026 (chứng nhận lần 02 ngày 01/10/2007, 

chứng nhận lần 03 ngày 12/9/2013, chứng nhận lần 04 ngày 16/6/2015) do 

UBND tỉnh Lạng Sơn chứng nhận; Quyết định chủ trương đầu tư số 347/QĐ-

UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư mã số dự án 6843834754 (chứng nhận thay đổi lần 05 ngày 11/7/2019) 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn chứng nhận.  

11. Văn bản này được cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư 

xây dựng Hải Lý; một (01) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn và 

một (01) bản được lưu tại UBND tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, CT, NN&PTNT, 

  TN&MT, TC, GTVT;  

- UBND các huyện: Văn Lãng, Văn Quan; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm PV HCC; 

- Lưu: VT, KT(LC). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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