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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Phú Thọ, ngày 30 tháng 3 năm 2015 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy 
Liên quan Dự án thuỷ ñiện cột nước thấp Phú Thọ 

________ 
 

Ngày 26/3/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì  chủ trì 
hội nghị nghe ñơn vị tư vấn lập hồ sơ ñề nghị bổ sung quy hoạch bậc thang thuỷ ñiện 
cột nước thấp Phú Thọ vào quy hoạch bậc thang thuỷ ñiện trên Sông Lô; cùng dự 
buổi làm việc có lãnh ñạo các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 
Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện ðoan Hùng, 
Công ty CPTð XD&DL Bình Minh, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ñiện 1. 

Trên cơ sở thực hiện Kết luận số 20-KL/TU ngày 09/9/2011 của Ban thường vụ 
Tỉnh uỷ Phú Thọ về dự án thuỷ ñiện cột nước thấp Phú Thọ trên Sông Lô huyện ðoan 
Hùng, UBND tỉnh có Văn bản số 2551/UBND-KT5 ngày 08/7/2013 về việc bổ sung Dự 
án thủy ñiện cột nước thấp Phú Thọ vào quy hoạch phát triển ñiện lực quốc gia gửi Thủ 
tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải tại Văn bản số 6028/VPCP-KTN ngày 24/7/2013: giao Bộ Công Thương giải 
quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh; Ngày 
06/02/2015 UBND tỉnh có Văn bản số 481/UBND-KT4 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, 
Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn 
bản số 1575/VPCP ngày 06/3/2015: Giao Bộ Công Thương hướng dẫn UBND tỉnh Phú 
Thọ tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ dự án thủy ñiện cột 
nước thấp Phú Thọ báo cáo Thủ tướng chính Phủ xem xét quyết ñịnh. 

 Sau khi nghe Giám ñốc Công ty CPTð XD&DL Bình Minh, Giám ñốc Công 
ty cổ phần tư vấn và xây dựng ñiện 1 báo cáo các nội dung liên quan ñến dự án và ý 
kiến tham gia của các thành phần tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng 
Công Thủy kết luận như sau: 
 
 1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện 
ðoan Hùng cùng ñơn vị tư vấn - Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ñiện 1 trên cơ 
sở chỉ ñạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 6028/VPCP-KTN ngày 
24/7/2013,  Văn bản số 1575/VPCP ngày 06/3/2015 và ý kiến tham gia của các bộ 
ngành hoàn chỉnh, ñề xuất dự án theo ý kiến tham gia ñóng góp của các bộ ngành liên 
quan và UBND tỉnh Tuyên Quang, báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 10 tháng 4 
năm 2015. 
 2. Giao Sở Công Thương làm việc với Tổng cục Năng lượng – Bộ Công 
Thương ñể UBND tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành liên quan báo cáo ñề xuất Dự án 
thuỷ ñiện cột nước thấp Phú Thọ trên Sông Lô với Tổng cục Năng lượng – Bộ Công 
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Thương. Trên cở sở ý kiến thẩm ñịnh của Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương, 
Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện ðoan Hùng cùng ñơn 
vị tư vấn - Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ñiện 1 tiếp tục hoàn chỉnh, ñề xuất dự 
án ñể báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết ñịnh bổ sung Dự án thuỷ ñiện cột 
nước thấp Phú Thọ trên Sông Lô vào quy hoạch bậc thang thuỷ ñiện trên Sông Lô. 
 3. Giao Sở Công Thương chủ trì làm việc với Công ty cổ phần tư vấn và xây 
dựng ñiện 1 xây dựng ñề cương, khái toán kinh phí ñể triển khai hoàn thiện ñề xuất 
dự án theo ý kiến ñóng góp của các bộ ngành trung ưng, UBND tỉnh Tuyên Quang và 
ý kiến thẩm ñịnh của Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương gửi Sở Tài chính 
thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

 
Thông báo ñể các sở, ngành, các cơ quan, ñơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

 TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Thiều Vinh 
 


