
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT  

V/v giao hướng dẫn hực hiện thủ 

tục bổ sung Quy hoạch thuỷ điện 

nhỏ đối với việc khôi phục thủy 

điện đập dâng Na Sầm  

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

Xem xét Công văn số 837/SCT-QLNL ngày 14/6/2021 của Sở Công 

Thương về báo cáo đề xuất việc bổ sung quy hoạch dự án thủy điện , kèm theo 

Công văn số 863/ĐL-TĐ ngày 8/6/2021 của Cục điện lực và Năng lượng tái 

tạo về việc cho ý kiến bổ sung Quy hoạch thuỷ điện nhỏ toàn quốc trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Sau khi có kết quả đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi của công trình đập dâng Na Sầm, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp 

các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư trúng đấu giá lập hồ sơ bổ sung 

Quy hoạch thuỷ điện nhỏ theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT 

ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương.  

Việc lập hồ sơ bổ sung quy hoạch đối với dự án cải tạo, sửa chữa, khai 

thác tiềm năng thủy điện của công trình đập dâng Na Sầm thực hiện theo đúng 

cam kết chỉ cải tạo tuyến năng lượng, không làm ảnh hưởng đến cao trình đập, 

không ảnh hưởng tới các công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa và các 

quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chi phí thực 

hiện lập hồ sơ bổ sung quy hoạch do doanh nghiệp tự chi trả và hạch toán theo 

quy định tại khoản 4, Điều 11 Thông tư số 43/2012/TT-BCT.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TN&MT, XD, KH&ĐT, TC, 

NN&PTNT,   

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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