
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Dự án Thủy điện Bản 

Nhùng (Kỳ Cùng 6) 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Công Thương;  

- UBND các huyện: Văn Quan, Văn Lãng; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng Hải Lý. 
 

Xem xét Báo cáo số 223/BC-SCT ngày 09/11/2021 của Sở Công Thương về 

tiến độ thực hiện Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 

dõi, đôn đốc Nhà đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng 

theo đúng yêu cầu; kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc 

thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những 

vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có). 

2. UBND các huyện: Văn Quan, Văn Lãng phối hợp với Nhà đầu tư khẩn 

trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng dự 

án đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. 

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng Hải Lý thường 

xuyên báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan về tình hình triển khai dự 

án, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời 

tháo gỡ, sớm hoàn thành đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ đề ra; trong quá 

trình thi công cần nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại 

công trường. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn đầu tư và xây dựng Hải Lý, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, NN&PTNT, TN&MT; 

- Công ty Điện Lực Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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