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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1870 /UBND-KT

Lào Cai, ngày 04tháng05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đẩy mạnh triển khai thực
hiện hiệm vụ trọng tâm trong
công tác quản lý thủy điện

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 04/TT-TT.HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng
nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung giải
trình, chất vấn tại phiên họp thường kỳ lần thứ chín ngày 29/3/2022; theo đề nghị
của Sở Công Thương tại văn bản số 655/SCT-NL ngày 22/4/2022. Chủ tịch UBND
tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quy hoạch, đầu tư
xây dựng và vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Giao Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức
kiểm tra, rà soát tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành của các
dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tham mưu đề xuất UBND tỉnh loại ra
khỏi quy hoạch đối với các dự án thủy điện ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động
xấu đến môi trường,…theo đúng nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 9389/VPCP-CN
ngày 09/11/2020 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 9844/BCT-ĐL ngày
22/12/2021 của Bộ Công Thương.
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và
các tổ chức có liên quan xây dựng quy chế phối hợp quản lý các dự án/công trình
thủy điện trình UBND tỉnh phê duyệt, nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ, đảm bảo sự
thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động và phân công trách nhiệm rõ ràng trong
quá trình quản lý đầu tư xây dựng, vận hành các dự án thủy điện.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành
phố tổ chức rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả gửi Sở Công
Thương trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của
các dự án như: Đánh giá chi tiết những tác động cũng như giải pháp khắc phục
của Chủ đầu tư đối với các ảnh hưởng trong quá trình đầu tư xây dựng và vận
hành; dự báo ảnh hưởng của dự án đến khu vực giáp biên với phạm vi, ranh giới
của dự án; đánh giá các biện pháp, giải pháp để khắc phục ảnh hưởng trong và sau
khi tích nước hồ chứa thủy điện đến hai bên bờ hồ và vùng hạ du đập, nhà
máy,…Kiên quyết không thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự
án khi chủ đầu tư/đơn vị tư vấn không đảm bảo các nội dung nêu trên.

3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư các dự án thủy điện giải
quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc trong quá trình xây dựng, vận hành dự án, hỗ
trợ kịp thời những thiệt hại của người dân do ảnh hưởng của dự án thủy điện gây
ra và thực hiện đầy đủ các cam kết của Chủ đầu tư với chính quyền địa phương,
người dân trong vùng dự án (đặc biệt là các dự án thủy điện Phúc Long, thủy điện
Vĩnh Hà, thủy điện Nậm Lúc) và gửi báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương trước
ngày 20/6/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
4. Khi phát hiện những sai phạm trong đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành
của các dự án thủy điện, các trường hợp Chủ đầu tư không tích cực phối hợp giải
quyết kịp thời các ảnh hưởng của dự án, không bố trí người có thẩm quyền làm
việc với chính quyền địa phương. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị
xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm theo quy định định của pháp luật hiện hành.
5. Giao Sở Công Thương đôn đốc, tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện
và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.
Căn cứ văn bản này, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT1;
- PCVP1;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.
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