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Dc lip — Ti do — IIanh phüc 

    

 

So: &LO /TTCP-C.i Ha NO!, ngthy 04 ththng 6 nthm 2020 

V/v thành 1pTô cong tác n.ärn tInh 
hmnh viêc triên khai thuc hiên các 
du an thuy diên tai dia phuong 

VAN PHOG UBND LANG  

   

       

So....,. KInhg'i: Uy ban nhân dan cac tinh: Lang So'n, Yn Bái, I.ai Chãu, Bac 

DEl NgcY K.tn, Phtii Th, Tuyn Quang, Cao Bang. 

Crjvêrr  
't1I'c hin Nghj quyêt so 1/NQ-CP ngày 18 tháng 02 nãrn 2014 cüa 

Chmnh phü ye Chu'o'ng trinh hành dng cia ChInh phü thrc hin Nghj quy& so 

62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cüa Quôc hi ye tang cu'ng cong tác quali 1 

quy hoch, du tu' xây drng, vn hành khai thác cong trInh thüy diri; 1)ông 

thô'i, trCn thçrc t các näm gn day có nhiu phãn ánh, kiCn ngh cOa cOng dan, 

doàn KNTC dông ngthi vó'i thai d gay gt lien quan dn cOng tác bi thu'O'ng, 

h tr', di dan tái djnh Cu' V cOng tác quãn l dt dai, sü' dung tài nguyen, báo 

v rnOi tru'è'ng khi thy'c hin dir an thOy din thuc thârn quyn phé duyt cila 

UBNI) các tinh. 

D phic vii cong tác quân i' nh?i nu'ó'c 'à phát hin k.jp thO'i vi phtm 

trong vic thrc hin các dr an thUy din thuc thm quyên cUa dja phu'Gng 

quän 1,2 tránh phát sinh khiu ni, to cao phtrc tp có the xáy ra, Thanh isa 

ChInh phü thânh 1p To Cong tác gôrn CáC ông sau: 

1. Ong Biii Bão Tun, Tru'crng phOng Tong hçip, Cic Thanh tra, Giái 

quyt khiu nai,  t cáo khu virc 1 (Cic 1), Thanh tra ChInh phü - To tru'Ong; 

2. Ong dim KC CLthng, Thanh isa viên cao cp, Cuc I, Thanh tra ChInh 

phü - Thành viên; 

3. Ong Nguyen Phü Cwrng, Thanh tra viCn chInh, Ciic 1, Thanh isa 

ChInh phO - Thành viCn. 

To cong tác có nhirn vii lam vic vó'i Uy ban nhân dan tinh và rnt s 

Sâ, ngành, huyn yà dan vj có lien quan d nghe báo cáo, tip nhQLn tài lieu qua 

trInh lien quan den vic thy'c hin các dy' an thiy din trCn dja bàn tInh. 

ThO'i gian, lich lam yiêc Cu the ctta TO cong tác tai các tinh, TO cOng tác 

sê thông báo sau. 



Thanh tra ChInh phü dê nghi UBND các tinh chuân bj tâi 1iu và báo 
cáo (theo dê cu'o'ng gui kern) vá ciii dço các co quan, don vi có lien quan lam 

vic vi To cong tác./. 

No'i n/thn:/thL 
Nhr kIn Ii giii: 
Tâti Thanh Era ChInh phi (dé b/c): 

- Plió fOng [FCP Nguyen Van 1hanh: 
Cáe Thành viefl to eOng tác: 
Luu: VT, Cue I. 

KT. TONG T.ITANI1 TRA 
P110 TONG THANH TRA 



THANII TRA CH!NH PHU CONG HOA xA nQi CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hanh phüc 

Ha Nôi, ngày 01 tháng 6 nám 2020 

LICH LAM VIC 
(kern theo Van ban so' 120/TTCP-C.I ngày 01/6/2020) 

KInh giri: Uy ban nhân dan các tinh: Long Scm, Yen Bái, Lai Châu, Btc Kan, 
Phii Thç, Tuyên Quang và Cao Bang 

Ngày 01/6/2020, Thanh tra Chinh phü thành 1p T cong tác lam vic vâi Uy 
ban nhân dan các tinh và mt so s&, ngành, huyn và don vj có lien quan den vic 
thirc hin các dir an thUy din trên dja bàn tinh. 

Ljch lam vic di vâi các tinh nhix sau: 

1. Tinh Cao B&ng: Tix ngày 08/6/2020 dn ngày 12/6/2020; 

2. Tinh Lai Châu: Tr ngày 28/6/2020 dn ngày 10/7/2020; 

3. Tinh Ltng Scm: Ti'x ngày 13/7/2020 dn ngày 17/7/2020; 

4. Tinh Tuyên Quang: Tr ngày 20/7/2020 dn ngày 25/7/2020; 

5. Tinh Phü Th9: Tü ngày 27/7/2020 dn ngày 31/7/2020; 

6. Tinh B&c Kan:  Ti'x ngày 03/8/2020 dn ngày 07/8/2020; 

7. Tinh Yen Bái: Tir ngày 10/8/2020 dn ngày 14/8/2020. 

Ljch lam vic C'1 th vâi Si, ngành, huyn và các don vj Co lien quan, T 
cong tác sê có thông báo sau. Trong qua trInh triên khai thirc hin, nêu cO vuâng 
mAc xin lien h v6i ông Nguyen Phii Cixâng: so din thoi 09113.027.667 

Trên day là ljch lam vic cüa T cong tác, d nghj Uy ban nhân dan các tinh 
chi dao các don vj cO lien quan chuân bj báo cáo, ho so, tài liu dê lam vic vài To 
cong tác./. 

Noi nhIn: 
- Nhtrtrên; 
- Phó Tng TTCP Nguyn Van Thanh; 
- Ltxu: ho sq. 

TO TRU'ONG TO CONG TAC 

Btui Bão Tun 

A ( To cong tac theo Van ban so ov/TTCP-
C.! ngày 01/6/2020 



MAU BJEU oi 

KET QIJAThTIC HUN DAU 'm XAY DuITo  TFITJY D1N 
(Kern thea báo cáo cüa UBND thib) 
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Ghf chá: Tdng hqp cdc van ban phé dzt 'sô van ban, ngày tháng nám phê duyt, bao gdm cáphê dzt diu chinh bd sung) 
UBND TINH 



UBND TINH  CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S / , ngày.......tháng  nám 2020 

BAO CÁO 
Qua trInh thiyc hin các diy an thüy din trên dla  bàn 

I. Khái quát chung 

TInh hmnh quy hoach, du tu, xây drng, sir ding dt dai, vn hành dc an thüy 
din trên dja bàn; s quy hoch duçrc lip,  thrn djnh, phê duyt; so dir an duçic 
quyt djnh chü truong dâu tir, trin khai xây dirng, dua vào 4n hành; dánh giá két 
qua, hiu qua du tu, nhiing thun lçii, khó khan. 

II. Công tác quãn l nhà niroc v quy hoch,dAu ttr,xây dirng, sfr ding 
dat dai, vin hanh, khai thac cong trinh thuy diçn tren da ban 

1. Vic ban hành các vn bàn chi dao,  hu&ng dn vic thirc hin quy djnh 
pháp 1ut v quy hoach, du ti.r, xây d%rng, sü diing dt dai, vn hành dir an thüy 
din trên dja bàn. 

2. Co ch, chInh sách, phãn dtp quân 1 trong quy hotch, du tu, xây d1rng, 
sà ding ctt dai, vn hành di,r an thüy din trên dja bàn. 

3. Tmnh hmnh khiu nti, t cáo có lien quan dn qua trInh thirc hin các d%r an 
thüy din trên dja bàn và kt qua giâi quyt. 

III. Vic chap hành các quy djnh v quy hoich, du tir, xay dirng, sfr 
diing dat dai, vn hanh, khai thac cong trinh thuy diçn tren da  ban 

1. V quy hotch 

- Cong tác khào sat, lap, thm djnh, phê duyt quy hoach các dr an thüy din 
trên dja bàn; 

- Kt qua cia phé duyt bao gm Ca diu chinh; phuo'ng an quy hoach các dir 
an thüy din có phü hçip, dông b quy hoach thüy din trong tong the quy hoach 
phát trien din 1irc, quy hoach phát trién kinh tê - xA hi, sü ding dat, sü diing tài 
nguyen nuóc, quy hoach ngành. 

2. V du tu xây dimg 

- Tng hçip cac di,r an du tu duçic quyt djnh chü truong du tu, trin khai v 
hmnh thüc dâu tu, nguôn von dâu tu, quy mô dâu tu, cong suât 4n hành; din tIch 



dt chim dicing, s h dn phâi di d?ñ so vói 01 MW cong sut 1p may di vôi 
tüng dir an; 

- Vic lira ch9n chü du tr dr an thüy din; xây drng k hoach thirc hin du 
tr xây drng dir an thüy din; 

- ChInh sách iru dãi du hr dja phucmg thrc hin; 

- Cong tác thm djnh, phé duyt dir an du tu, thit k ci sâ, thit k k5 
thi4t, báo cáo dánh giá tác dng môi tnr?ing; thãm djnh, cap phép xây diing; thirc 
hin dâu tu xây dirng dir an; 

- Cong tác kim djnh, quy& djnh, chirng nhn dü diu kin an toàn cht 
luqng cong trmnh thüy din. 

3. Vic thirc hin quy djnh pháp 1ut v bM thix?ing, h trçi, di dan, tái djnh 
cii dr an thüy din và vic ban hành chInh sách n djnh dOi sng và san xut cho 
ngu?ñ dan sau tái djnh cii. Tin d xây d%rng, trin khai các d an 6n djnh dan CU, 
phát trin kinh t - xä hi yang tái djnh cii dir an thüy din. 

4. Phrning an b trI qu5' dt và thrc hin vic trng rrng thay th, dC bit là 
thng dâu nguôn km V%TC song cüa Các cong tflnh thüy din; kt qua thirc hin; 

- Vic phát hin, xü l cac vi phm chat phá rung, khai thác tài nguyen thiên 
nhiên trái phép trong qua trInh du hr ht tang k5 thut cOng trinh thüy din; 

- Vic thirc hin chInh sách pháp lut v djch vçi mOi trirtmg r1mg. 

5. Cong tác 4n hành, khai thác, sü di1ing 

- COng tác cp phép hoat dng din lirc, 4n hành, kinh doanh, khai thác, bão 
trI tai d an thity din dã dUçYC nghim thu dua vào vn hành; 

- Quy trInh quãn l hru virc sOng, diu pMi, giám sat, 4n hành h chüa; 
phumig an phông chng lt bâo bão dam an toàn dip, phông cMng lü 1iit vüng ha 
du các h chüa thüy din. 

6. Vic thc hin nghia vii tài chInh v thu tin thuê dt, thuê mt nu6c, các 
loai thuê, phI lien quan dOi vâi các d an thüy din trén dja bàn. 

7. Dánh giá hiu qua du tir các dir an thüy din trén dja bàn. 

IV. Kt qua thanh tra, kim tra v quy hoach, du tu, xây dirng, sir diing dt 
dai, vn hành, hiu qua du tu d an thüy din trén dja bàn. 

V. Các kin nghj (nu co) 

UBND TINH 
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