
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1861 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2019 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  
Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 375/BC-SKHĐT ngày 02/8/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đèo Khách, xã Tân 
Việt, huyện Văn Lãng như sau: 

1. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc 
Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số dự án 4900850857, đăng 
ký lần đầu ngày 11/6/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Lạng Sơn cấp. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 37A, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 093.577.6127.        

Người đại diện theo pháp luật của công ty:  

- Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam  Giới tính: Nam. 

- Chức danh: Giám đốc. 

- Sinh ngày: 01/10/1984        Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam. 

- Chứng minh nhân dân số: 125170226; Ngày cấp: 27/01/2014; Nơi cấp: 
Công an tỉnh Bắc Ninh. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 07, khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

- Chỗ ở hiện tại: Số 169, ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội.  

2. Tên dự án đầu tư: Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng. 
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3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng mới công trình thủy điện Đèo Khách 
để khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện trên sông Kỳ Cùng, tham gia phát 
triển nguồn điện, phát điện hoà lưới quốc gia. 

4. Quy mô dự án: 

a) Công suất thiết kế: 5 MW. 

b) Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Điện lượng trung bình năm (Eo): 25,61 
triệu Kwh. 

c) Quy mô kiến trúc xây dựng:  

- Cấp công trình: Công trình công nghiệp cấp III. 

- Tuyến đập nằm trên dòng sông Kỳ Cùng gồm: 01 đập dâng kết hợp tràn 
cửa van, kết cấu đập bê tông trọng lực.  

- Tuyến năng lượng được bố trí bên bờ phải bao gồm cửa lấy nước, nhà 
máy thủy điện ngang đập. 

- Nhà máy thủy điện kiểu ngang đập với 01 tổ máy. 

* Các thông số chính công trình được thể hiện chi tiết như sau: 
TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Trị số Ghi chú 
I Các đặc trưng lưu vực     
1 Diện tích lưu vực Flv km2 2.556  
2 Lượng mưa trung bình năm Xo Xo mm 1.350  
3 Mô đun dòng chảy Mo Mo l/s.km2 20,8  
4 Lưu lượng TB năm Qo m3/s 52,68  
II Hồ chứa     
1 Diện tích mặt hồ Fmh km2 2,04  
2 Mực nước lũ kiểm tra (Q0,2%) MNLKT m 164,55  
3 Mực nước lũ thiết kế (Q1%) MNLTK m 163,00  
4 Mực nước dâng MND m 163,00  
5 Mực nước chết MNC m 162,50  
6 Dung tích toàn bộ Wtb 106m3 10,38  
7 Dung tích hữu ích Whi 106m3 0,85  
8 Dung tích chết Wc 106m3 9,53  
9 Chiều dài hồ chứa L km 15  
10 Chiều sâu trung bình hồ chứa  m 6  
III Lưu lượng qua nhà máy     
1 Lưu lượng lớn nhất qua tua bin Qmax m3/s  64,77  
2 Lưu lượng đảm bảo Qđb m3/s  9,04  
3 Lưu lượng xả môi trường Qmt m3/s 5,05  

IV Cột nước nhà máy     
1 Cột nước lớn nhất Hmax m 12,23  
2 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 9,05  
3 Cột nước tính toán Htt m 9,05  
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TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Trị số Ghi chú 
4 Mực  nước hạ lưu min Hhlmin m 150,70  
V Chỉ tiêu năng lượng     
1 Công suất đảm bảo Nđb MW       0,95  
2 Công suất lắp máy Nlm MW 5,0  
3 Điện lượng trung bình năm Eo 106Kwh 25,61  
4 Số giờ lợi dụng Nlm Hcslm giờ 5.122  

VI Thông số công trình     
 Cấp công trình    Cấp III  
1 Đập dâng nước    Đập bê tông 
 Chiều dài toàn bộ đập  m 134,0  
 Cao trình đỉnh đập   m 168,0  
 Chiều cao đập max Hđ m 20,5  
 Chiều rộng đỉnh đập  m 6,5  
 Mái dốc hạ lưu   0,7  
3 Đập tràn xả lũ   Tràn có cửa van 
 Cao trình ngưỡng tràn  m 155  
 Chiều rộng: 8 khoang 8 x 8 m  m 84  
 Chiều cao đập max  m 20.5  
4 Cửa lấy nước   Bê tông  
 Số cửa   1  
 Khẩu diện mỗi cửa  mxm 7,00x7,70  
5 Nhà máy thủy điện    kiểu hở  
 Số tổ máy  Tổ 1  
 Công suất lắp máy Nlm MW 5,0  
 Loại tua bin   Kap sun  
 Cao trình lắp máy  m 144,70  
 Cao trình sàn nhà máy  m 165  
 Mực nước hạ lưu max  m 161.50  
 Mực nước hạ lưu min  m 150,70  
6 Kênh xả     
 Chiều rộng đáy  b m 15  
 Hệ số mái  m  1  
 Độ dốc đáy kênh   i  0.1%  
7 Công trình truyền tải     
 Máy biến áp 10,5/110kV  Máy 1x7MVA  
 Đường dây 110kV  km 1,0  

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

a) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: 46,11 ha; trong đó:  

- Đập, nhà máy: Diện tích 1,21 ha (không bao gồm diện tích sông suối là 
1,26ha); 
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- Lòng hồ: Diện tích 44,81 ha (không bao gồm diện tích sông suối là 
161,95ha);  

- Đường vận hành: 0,09 ha. 

b) Hình thức sử dụng đất: Thuê đất với Nhà nước. 

6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn: 

a) Tổng vốn đầu tư: 214.373 triệu đồng.  

b) Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn tự có của Công ty: 64.312 triệu đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư; 

- Vốn vay ngân hàng: 150.061 triệu đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Quý IV/2019: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi 
trường,... 

- Quý IV/2019 đến quý II/2021: Khởi công xây dựng và hoàn thành xây 
dựng, lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình. 

- Quý III/2021: Phát điện, khánh thành công trình. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

Dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và 
các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật 
Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 
khác của pháp luật. 

2. Sau 12 (mười hai) tháng Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả 
năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký và không thuộc trường hợp được giãn 
tiến độ thực hiện dự án theo quy định thì bị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch 
UBND huyện Văn Lãng và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần 
Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH, PVHCC; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ  CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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