
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

V/v tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc Nhà  

đầu tư 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 tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 134/BC-SCT ngày 09/6/2022 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 có ý kiến như sau: 

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

theo dõi, chủ động hỗ trợ, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án Thủy điện Bản 

Nhùng (Kỳ Cùng 6) bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; kịp thời báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.  

2. UBND các huyện: Văn Quan, Văn Lãng chỉ đạo các phòng, đơn vị 

chuyên môn phối hợp với Nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thực hiện các hạng 

mục còn lại của dự án. 

3. Công  ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý chủ động bố 

trí kinh phí kịp thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Văn Lãng, Văn 

Quan trong giải phóng mặt bằng; tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ 

thi công các hạng mục còn lại của dự án, hoàn thành, đưa công trình vào vận 

hành khai thác theo đúng chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận; 

tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường và các 

quy định khác có liên quan. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, NN&PTNT; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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