
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ - SCT Lào Cai, ngày       tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát tuyến năng lượng  

của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI 

  

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Điện lực;  

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số điều của 
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 

18/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 12/ATMT-ATĐ ngày 06/01/2021 của Cục Kỹ thuật an 
toàn và Môi trường công nghiệp về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát 
toàn bộ đường ống áp lực các nhà máy thủy điện; 

Căn cứ Văn bản số 03/CCGĐ –TH ngày 12/01/2021 của Chi Cục Giám 
định xây dựng - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng về việc cử cán bộ tham gia 
Đoàn kiểm tra; 

 Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở và Trưởng phòng QL Năng lượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát tuyến năng lượng của 

các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Ông Phan Văn Cương - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng đoàn. 

 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công 

Thương, Phó Trưởng đoàn. 

 3. Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Giám định 

Xây dựng - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Phó Trưởng đoàn. 

 4. Đại diện Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện/thị xã, Thành viên. 



5. Ông Nhữ Mạnh Cường – Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng, Sở 

Công Thương, Thư ký. 

 (Kiểm tra đến công trình thủy điện thuộc địa phận quản lý của huyện nào thì 
thành viên thuộc Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng của huyện/thị xã đó tham gia)  

 Điều 2. Nội dung kiểm tra và đơn vị được kiểm tra 

- Đối với các công trình thủy điện đã hoàn thành: Kiểm tra công tác quản 

lý vận hành, công tác bảo trì công trình tuyến năng lượng (gồm: hầm dẫn nước, 

kênh dẫn nước, tháp điều áp, bể áp lực, đường ống áp lực,...). 

 - Đối với các dự án thủy điện đang triển khai thi công: Kiểm tra công tác 

thiết kế, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn vật liệu, thi công, giám sát xây dựng từng 

hạng mục công trình (tuyến hầm dẫn nước, kênh dẫn nước, tháp điều áp, bể áp 

lực, đường ống áp lực,...). 

 - Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo bằng văn bản 

với các nội dung được kiểm tra và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này) 

 Điều 3. Kinh phí thực hiện kiểm tra do đơn vị cử người tham gia Đoàn 

kiểm tra chịu trách nhiệm chi trả. 

 Điều 4. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan, 

kiểm tra thực tế công tác quản lý vận hành, bảo trì, thi công tuyến năng lượng tại 

các công trình thủy điện được kiểm tra và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Cục 

Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và các đơn vị liên quan sau khi kết 

thúc đợt kiểm tra. Nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên do Trường đoàn phân 

công và Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 5. Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành 

viên Đoàn kiểm tra có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                   
- Như Điều 5 (t/h);                                                               

- UBND các huyện/thị xã (p/h); 

- Phòng KTHT các huyện/thị xã (t/h); 

- Lưu VT, NL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   Hoàng Chí Hiền 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

Nội dung kiểm tra kiểm tra, rà soát tuyến năng lượng  

của các dự án/công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SCT ngày      /      /2021 của Sở Công Thương) 

 

1. Đối với các công trình thủy điện đã hoàn thành 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật. 

- Kiểm tra công tác quản lý, vận hành của chủ đầu tư. 

- Kiểm tra công tác bảo trì công trình (quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì, 

thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì). 

- Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình (kết quả thí 

nghiệm áp lực nước, quan trắc công trình,...). 

2. Đối với các dự án thủy điện đang thi công 

 - Kiểm tra công tác thiết kế, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn vật liệu, thi công. 

 - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây 

dựng hạng mục dự án. 

- Kiểm tra kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT ngày      /      /2021 của Sở Công Thương) 

 

TT Công trình/đơn vị được kiểm tra Địa điểm làm việc Thời gian 

1 
Thủy điện Séo Choong Hô/ Công ty 

TNHH Đầu tư Điện lực Việt Trung 

Tại Nhà máy thủy điện 

Séo Choong Hô, xã Tả 

Van, thị xã Sa Pa 

Từ 8h00’, ngày 

22/01/2021 

2 
Thủy điện Sử Pán 2/ Công ty CP 

Thủy điện Sử Pán 2 

Tại Nhà máy thủy điện Sử 

Pán 2, xã Bản Hồ, thị xã 

Sa Pa 

Từ 14h00’, ngày 

22/01/2021 

3 
Thủy điện Pờ Hồ/Công ty CP ĐTXD 

Hạ tầng và Giao thông 

Tại nhà máy thủy điện Pờ 

Hồ, Xã Trung Lèng Hồ, 

huyện Bát Xát 

Từ 8h00’, ngày 

26/01/2021 

4 
Thủy điện Nậm Pung/ Công ty CP 

thủy điện Nậm Pung 

Tại Nhà máy thủy điện 

Nậm Pung, xã Nậm Pung, 

huyện Bát Xát 

Từ 14h00’, ngày 

26/01/2021 

5 
Thủy điện Bắc Nà/ Công ty CP Điện 

Bắc Nà 

Tại Nhà máy thủy điện 

Bắc Nà, xã Nậm Khánh, 

huyện Bắc Hà 

Từ 08h30’, ngày 

27/01/2021 

6 
Thủy điện Cốc Đàm/Công ty TNHH 

XD Hoàng Sơn 

Tại Nhà máy thủy điện 

Cốc Đàm, xã Nậm Lúc, 

huyện Bắc Hà 

Từ 14h00’, ngày 

27/01/2021 

7 
Thủy điện Nậm Mu/Công ty CP 

ĐTXD và PTNL Hồng Hà 

Tại nhà máy thủy điện 

Nậm Mu, xã Nậm Xé, 

huyện Văn Bàn 

Từ 8h30’, ngày 

28/01/2021 

8 
Thủy điện Minh Lương/Công ty CP 

PTNL Minh Lương 

Tại nhà máy thủy điện 

Minh Lương, xã Thẳm 

Dương, huyện Văn Bàn 

Từ 14h00’, ngày 

28/01/2021 

Ghi chú:  

1. Trường hợp lịch kiểm tra trên có sự thay đổi, Sở Công Thương sẽ có thông 

báo trước bằng văn bản. 

2. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với ông Nhữ Mạnh Cường, Thư ký Đoàn 

kiểm tra, số điện thoại 0908 155 599. 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-13T16:19:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Chí Hiền<hchien-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-14T13:39:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<contact-sct@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-14T13:39:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<contact-sct@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-14T13:39:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<contact-sct@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-14T13:40:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công thương<contact-sct@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




