
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:       /SCT-QLNL 
V/v rà soát tình hình khắc phục 

các tồn tại của chủ đầu tư các 

công trình/dự án thủy điện được 

nêu trong Báo cáo số 548/BC-

TCT ngày 09/4/2021của Đoàn 

công tác liên ngành  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi:  Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn, Lao động, thương binh và xã hội, Giao 

thông vận tải, Xây dựng 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1044/UBND-KTN 

ngày 23/4/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và vận 

hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.  

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc phục các tồn tại đã được 

nêu trong Báo cáo số 548/BC-TCT ngày 09/4/2021 của Đoàn công tác liên 

ngành đánh giá tình hình thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, Sở Công Thương đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Lao động, thương binh và xã hội, 

Giao thông vận tải, Xây dựng thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát tình hình khắc phục các tồn tại của chủ đầu tư các dự án/công 

trình thủy điện thuộc lĩnh vực quản lý của sở đã được nêu trong Báo cáo số 

548/BC-TCT ngày 09/4/2021 của Đoàn công tác liên ngành. 

- Đề xuất các giải pháp xử lý đối với chủ đầu tư chưa khắc phục tồn tại. 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các Sở báo cáo bằng văn bản gửi về Sở 

Công Thương trước ngày 04/6/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 
 Nơi nhận:                                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, QLNL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Sỹ Chín 
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