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THÔNG BÁO 

Công khai nội dung Kết luận thanh tra số 14/KL-TTr ngày 07/01/2021  

của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu 

 

Ngày 07/01/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu đã ban hành Kết luận 

thanh tra số 14/KL-TTr về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện 

pháp luật về đầu tư tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 Thực hiện quy định tại Điều 39, Luật thanh tra năm 2010; Điều 46, Nghị 

định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra. Thanh tra tỉnh Lai Châu 

thông báo công khai nội dung kết luận như sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện pháp luật về đầu tư tại 

04 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm: Thủy điện Nậm Na 1 do 

Công ty cổ phần điện lực Tây Bắc làm chủ đầu tư; thủy điện Nậm Ban 2 do 

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Ban 2 làm chủ đầu tư; thủy điện Nậm Nghẹ 

do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm Chủ đầu tư, Công ty Điện lực Lai 

Châu làm quản lý A phần xây lắp; thủy điện Nậm Cấu 2 do Công ty cổ phần 

kinh doanh xi măng Miền Bắc làm chủ đầu tư.  

II. NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA 

1. Những kết quả đạt được   

Qua thanh tra đối với 04 dự án thủy điện, thủy điện Nậm Na 1 do Công ty 

cổ phần điện lực Tây Bắc làm chủ đầu tư; thủy điện Nậm Ban 2 do Công ty 

cổ phần thủy điện Nậm Ban 2 làm chủ đầu tư; thủy điện Nậm Nghẹ do Tổng 

công ty Điện lực miền Bắc làm Chủ đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu làm 

quản lý A phần xây lắp; thủy điện Nậm Cấu 2 do Công ty cổ phần kinh doanh 

xi măng Miền Bắc làm chủ đầu tư. Nhìn chung các đơn vị đã cơ bản tuân thủ 

các quy định pháp luật, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt đã tổ chức triển 

khai lập dự án trình phê duyệt theo quy định, thẩm định , phê duyệt thiết kế, 

kỹ thuật, dự toán và tổ chức triển khai thực hiện dự án. Tổ chức quản lý thi 

công công trình, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng, 

thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật . Các dự án thủy điện 

hoàn thành đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, đóng góp một phần sản lượng 

điện cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, điều tiết 

nguồn nước cùng với các chính sách về dịch vụ môi trường rừng, bồi thường, hỗ 
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trợ đã góp phần chuyển đổi sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa 

phương, bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần 

quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Việc lập hồ sơ thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện của các chủ đầu 

tư khi trình các cơ quan chức năng có dự án còn chưa đầy đủ, nội dung còn phải 

chỉnh sửa, bổ sung, tiến độ thực hiện một số dự án còn kéo dài1. Chủ đầu tư dự 

án thủy điện Nậm Cấu 2, việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Hồ 

sơ đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt còn chậm; dự án hoàn thành và phát điện thương mại nhưng chưa hoàn 

thiện xong  hồ sơ nghiệm thu hoàn thành để Sở Công thương ban hành thông 

báo theo quy định. 

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, các yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

tại nơi làm việc cho người lao động của Chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Na 1 

còn có nội dung chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật An toàn, 

vệ sinh lao động. 

Công tác quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện, Chủ đầu tư chưa 

lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện (thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm 

Cấu 2); Chưa lắp đặt quan trắc khí thượng thủy văn (thủy điện Nậm Na 1, Nậm 

Nghẹ, Nậm Cấu 2); Chưa cắm các biển cảnh báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ 

chứa nước và vùng hạ du (thủy điện Nậm Cấu 2); Phương án ứng phó thiên tai và 

Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp còn có nội dung chưa đảm bảo quy 

định(thủy điện Nậm Ban 2). 

Việc quản lý, sử dụng đất một số dự án còn chưa đảm bảo quy định, thi 

công các hạng mục công trình dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định2. Sử dụng diện tích đất 

đã giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục mua bán tài 

sản3 và xin thuê đất theo quy định. 

Việc xác định nghĩa vụ tài chính của một số dự án còn có sai sót trong việc 

áp sai giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Kê khai, nộp và thực 

hiện các thủ tục về miễn, giảm tiền thuê đất chưa đảm bảo dẫn đến tổng số tiền 

thuê đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải truy thu theo quy định là 

595.835.129 đồng.Việc nộp tiền DVMTR của chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm 

Ban 2 còn chưa đảm bảo thời gian theo hợp đồng ủy thác đã ký kết, theo văn bản 

xác nhận của Quỹ BV&PT rừng tỉnh ngày 10/12/2020 đơn vị còn nợ tiền 

DVMTR quý III/2020 là 1.831.881.492 đồng. 

                                           
1 Dự án thủy điện Nậm Na 1, Nậm Cấu 2 
2 Hạng mục nhà điều hành dự án thủy điện Nậm Na 1, Nậm Cấu 2; Hầm dẫn nước dự án thủy điện Nậm Ban 2, 

Nậm Cấu 2. 
3 Công ty CP thủy điện Nậm Ban 2 
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Công tác phối hợp của Chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Na 1, Nậm Cấu 2 

với chính quyền các địa phương trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị của 

nhân dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị ảnh 

hưởng khi thực hiện dự án còn chưa kịp thời. 

3. Nguyên nhân 

Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng dự án thủy điện và quy 

định pháp luật khác có liên quan còn chưa đồng bộ, việc ban hành, sửa đổi bổ 

sung còn chưa kịp thời, còn có những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án4. 

Việc xác định ranh giới, vị trí, nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường, 

hỗ trợ, cũng như trong công tác tự thỏa thuận đơn giá chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, hoặc cho thuê, góp vốn để thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn do 

phần lớn diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi thực hiện các 

dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Các dự án thủy điện thanh tra được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, địa 

hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn,vật liệu xây dựng ở một số địa bàn 

khan hiếm, phải vận chuyển xa, thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa thường 

gây ra sạt lở; mặt khác có dự án trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh quy 

hoạch nhiều lần; khó khăn về huy động nguồn tài chính của Chủ đầu tư do đó 

cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án thủy điện. 

Quá trình triển khai các dự án thủy điện, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện 

nhiều thủ tục hành chính, liên quan đến thẩm quyền quản lý của nhiều Bộ, 

ngành, địa phương. Mặt khác, đội ngũ nhân lực làm công tác tham mưu thực 

hiện các thủ tục pháp lý của các đơn vị còn hạn chế, do vậy việc thực hiện các 

thủ tục trong quá trình đầu tư dự án còn có nội dung chưa đảm bảo, chậm so với 

quy định. 

4. Trách nhiệm 

Việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư 

tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu có những tồn tại, hạn chế, 

sai phạm nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các đơn 

vị thi công, đơn vị quản lý điều hành của dự án; Trách nhiệm liên quan thuộc các 

cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án, trong 

việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính, đền bù GPMB, công tác kiểm 

tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các dự án thủy điện tại địa bàn. 

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị xử lý về hành chính (không) 

 2. Kiến nghị xử lý kinh tế 

                                           
4 Luật Đất đai với các Luật: Đầu tư, Quy hoạch, Lâm nghiệp 2017, Luật Điện lực.  
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Thu nộp ngân sách nhà nước số tiền tính thiếu về cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, tiền thuê đất phát hiện qua thanh tra là 595.835.129 đồng (Công ty 

cổ phần điện lực Tây Bắc; Công ty cổ phần thủy điện Nậm Ban 2 và Công ty 

cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc đã nghiêm túc thực hiện thu nộp số 

tiền 595.835.129 đồng (đạt 100%) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh 

theo các Quyết định thu hồi tiền sai phạm qua thanh tra của  Thanh tra tỉnh Lai 

Châu5) 

3. Kiến nghị về công tác quản lý 

2.1. Kiến nghị với UBND tỉnh 

Chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công 

thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các thủ 

tục hành chính liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án thủy điện trên 

địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa 

bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng 

đất, nhất là trong việc đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước. Phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền các địa phương giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân liên 

quan đến việc triển khai, thực hiện dự án thủy điện. 

2.2. Kiến nghị với UBND các huyện 

UBND các huyện Phong Thổ, Mường Tè phối hợp với Chủ đầu tư trong 

việc giải quyết các kiến nghị của 07 hộ dân xã Ma Ly Pho liên quan đến thực 

hiện dự án thủy điện Nậm Na 1; 53 hộ dân bản Nậm Cấu, xã Bum Tở liên quan 

thực hiện dự án các thủy điện Nậm Cấu 1, 2 về việc đề nghị xem xét bồi thường, 

hỗ trợ đối với diện tích đất, hoa màu, tài sản bị ảnh hưởng. 

Chỉ đạo UBND các xã nơi thực hiện dự án, tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát công đồng trong việc thực hiện quy định pháp luật của các chủ đầu tư, 

phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân, cũng như 

kiến nghị, phản ánh, đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. 

2.2. Đối với Chủ đầu tư các dự án 

Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, nghiên cứu, lập đầy đủ 

các thành phần hồ sơ theo quy định, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng có liên quan để được hướng dẫn, xem xét giải quyết kịp thời các vướng 

mắc, nhằm rút ngắn thời gian trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khi 

tham gia thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Công ty cổ phần điện lực Tây Bắc ( Dự án thủy điện Nậm Na 1):  

                                           
5 Các Quyết định số: 115/QĐ-TTr, 116/QĐ-TTr, 117/QĐ-TTr ngày 02/12/2020 của Thanh tra tỉnh. 
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+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, về an toàn, vệ sinh lao 

động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động đang làm việc tại dự án.  

+ Thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc khí thượng thủy văn và lập cơ sở dữ 

liệu đập, hồ chứa thủy điện theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ  và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 

08/7/2019 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.  

+ Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan có chức 

năng để xem xét, giải quyết kiến nghị của 07 hộ gia đình tại xã Ma Li Pho đang 

còn ý kiến thắc mắc và đề nghị bồi thường đối với diện tích đất canh tác của các 

hộ gia đình ở dọc khu vực hành lang giao thông (Phần taluy âm của đường Quốc 

lộ 12) theo quy định. 

- Công ty cổ phần thủy điện Nậm Ban 2: 

+ Thực hiện lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện quy định tại Điều 14 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

+ Thực hiện xây dựng lại Phương án ứng phó thiên tai và Phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông 

tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương Quy định về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.  

+ Thực hiện lập hồ sơ thuê đất bổ sung đối với diện tích hầm dẫn nước 

của dự án; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục mua bán tài sản với Công ty TNHH 

đầu tư phát triển điện Nâṃ Ban 3 để lập hồ sơ thuê đất bổ sung đối với diện tích 

khu nhà điều hành, phục vụ việc quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Nậm Ban 

2 theo quy định. 

+ Khẩn trương nộp tiền sử dụng DVMTR quý III/2020 cho Quỹ bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh Lai Châu theo hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đã ký kết. 

- Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc (thủy điện Nậm Cấu 2): 

+ Thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc khí thượng thủy văn và lập cơ sở dữ 

liệu đập, hồ chứa thủy điện theo quy định của  Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ  và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 

08/7/2019 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Cắm các 

biển cảnh báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước và vùng hạ du. 

+ Thực hiện rà soát, lập hồ sơ thuê đất bổ sung đối với diện tích nhà điều 

hành của dự án và điều chỉnh diện tích đất thuê để thực hiện dự án theo kiến 

nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kết luận thanh tra số 976/KL-

STNMT ngày 30/09/2019. 

+ Lập hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo 

Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ trình cấp có thẩm 
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quyền phê duyệt và thực hiện kê khai nộp bổ sung vào các kỳ tính thuế theo quy 

định tại Điều 14, Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

+ Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan có chức 

năng để xem xét, giải quyết kiến nghị của 53 hộ dân tại bản Nậm Cấu, xã Bum 

Tở, huyện Mường Tè đang có kiến nghị về việc đền bù, hỗ trợ đối với diện tích 

đất bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án thủy điện Nậm Cấu 1,2. 

- Điện lực Lai Châu ( thủy điện Nậm Nghẹ): Thực hiện lắp đặt quan trắc 

khí thượng thủy văn quy định tại Điều 15, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

3. Thực hiện kết luận thanh tra  

Việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 

33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra. 

Đề nghị Công ty cổ phần điện lực Tây Bắc, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Ban 

2, Công ty điện lực Lai Châu; Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc 

thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh sau 30 ngày kể từ ngày 

kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật. 

Trên đây là nội dung công khai Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng 

đất, việc thực hiện pháp luật về đầu tư tại một số dự án thủy điện trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Phòng NV4 (Đăng cổng TTĐT); 

- Văn phòng, NV1, NV2 

- Lưu: VT, HSTTr. 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Như Ngọc Cương 
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