UBND TỈNH LẠNG SƠN
ĐOÀN KIỂM TRA 490
Số:

34 /KH-ĐKTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình
thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về
việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý, khai thác và
bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền. Đoàn kiểm tra liên ngành xây
dựng Kế hoạch kiểm tra như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra, đánh giá tiń h pháp lý, sự phù hơp quy định của pháp luật và
tiǹ h hiǹ h thực hiện Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND
tỉnh về việc thu hồi công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền của Công ty TNHH
MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn và các vấn đề khác liên quan đến quản lý, khai
thác, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền.
- Đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định
pháp luật, phát huy hiệu quả công trình.
2. Yêu cầu
- Công tác kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; công khai, minh
bạch, bảo đảm chính xác, khách quan; không làm cản trở hoạt động bình thường
của tổ chức được kiểm tra.
- Các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được xử lý theo
quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng kiểm tra:
- Công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền do Công ty TNHH MTV thủy
điện Bản Quyền quản lý, sử dụng.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, khai thác, bảo vệ
công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền.
2. Thành phần kiểm tra
- Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 490/QĐUBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh (Đoàn kiểm tra 490).
- Các thành viên khác: Trưởng đoàn huy động cán bộ, công chức của Sở
Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.
3. Nội dung và phương pháp kiểm tra
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a) Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý, sự phù hợp quy định của pháp luật đối với
Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh về việc thu hồi
công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền của Công ty TNHH MTV Khai thác
CTTL Lạng Sơn; làm rõ việc giao công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền cho
doanh nghiệp tư nhân Kim Lan quản lý, khai thác, bảo vệ theo Quyết định 784/QĐUBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh tại thời điểm quyết định và thời điểm hiện
nay.
- Việc chấp hành và tình hình thực hiện Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày
29/4/2009 của UBND tỉnh của Công ty TNHH MTV thủy điện Bản Quyền.
- Đánh giá tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy
điện Bản Quyền từ khi bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy điện Bản Quyền
đến nay theo các quy định của pháp luật.
- Việc thực hiện trách nhiệm Chủ quản lý công trình của Công ty TNHH
MTV thủy điện Bản Quyền theo quy định của pháp luật như:
+ Thực hiện các nội dung về an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP
ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
+ Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Nghị định 129/2017/NĐ-CP
ngày 16/11/2017 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ
tầng thủy lợi.
+ Kiện toàn, củng cố năng lực đáp ứng theo quy định về năng lực của tổ
chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày
14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
+ Công tác thực hiện kiểm tra, bảo vệ các hoạt động nằm trong phạm vi bảo
vệ công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền…
- Việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan: Giấy phép thuê, sử
dụng đất; Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước; việc tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo
ranh giới đã được phê duyệt.
- Việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Báo cáo
đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm
quyền phê duyệt (nếu có theo quy định).
- Những bất cập, tồn tại trong quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ công
trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền.
- Đánh giá công tác giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
đối với công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền trong tình hình hiện nay.
b) Phương pháp kiểm tra
- Đoàn kiểm tra sẽ gửi kế hoạch kiểm tra cho Chủ quản lý quản lý sử dụng
công trình trước khi kiểm tra (Công ty TNHH MTV thủy điện Bản Quyền).
- Đoàn kiểm tra sẽ có Văn bản đề nghị các chủ thể báo cáo bằng văn bản về
các nội dung kiểm tra; trên cơ sở kiểm tra báo cáo của đối tượng kiểm tra Đoàn sẽ
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tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại công trình;
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ, các tài liệu liên quan nội dung kiểm tra tại Công ty
TNHH MTV thủy điện Bản Quyền và trao đổi với các bên có liên quan trong quá
trình kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra lập Biên bản kiểm tra.
- Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề chưa rõ, Đoàn kiểm tra sẽ ghi
nhận trong biên bản và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, nếu chủ
quản lý công trình không gửi báo cáo giải trình, kết quả thực hiện việc khắc phục
hoặc không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có), Đoàn
kiểm tra sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thành lập Đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra
- Thành lập Đoàn kiểm tra: Đã thực hiện xong
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra: Trước ngày 05/3/2021
- Gửi Kế hoạch kiểm tra cho Đơn vị được kiểm tra: Trước ngày 08/3/2021
2. Thời gian kiểm tra
- Thời gian kiểm tra 03 ngày từ ngày 11, 12 và 15/3/2021.
- Trường hợp có điều chỉnh lịch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho
người quản lý sử dụng công trình trước 02 ngày làm việc.
- Việc tổng hợp thông tin, số liệu và các tài liệu bổ sung của các đơn vị được
thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra tại công trình và khi nhận được tài
liệu bổ sung của các đơn vị (nếu có).
- Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra công trình cuối cùng trong danh
sách, đoàn kiểm tra sẽ tổ chức họp với Chủ quản lý công trình và các đơn vị liên
quan để thông qua kết quả kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra sẽ dự thảo kết quả kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,
sau 05 ngày làm việc kể từ ngày họp thông qua kết quả kiểm tra.
IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Đoàn kiểm tra
a) Trưởng đoàn kiểm tra
- Tổ chức công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; lấy ý kiến
góp ý của các thành viên và ban hành Kế hoạch kiểm tra;
- Dự thảo văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn kiểm
tra (trên cơ sở lĩnh vực, ngành phụ trách) các nội dung theo kế hoạch; tổ chức họp
Đoàn để thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ;
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, đánh giá các nội dung theo
kế hoạch kiểm tra và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện;
- Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền,
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trưởng đoàn kiểm tra báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện, trình xin ý kiến chỉ đạo
của UBND tỉnh.
b) Các thành viên Đoàn kiểm tra
- Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công
kiểm tra;
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn; làm việc
với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, minh bạch và tuân thủ theo các quy định
của pháp luật.
2. Đơn vị được kiểm tra
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công trình từ khi tiếp nhận công trình
theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 đến thời điểm hiện nay gửi cho
Đoàn kiểm tra trước ngày 09/3/2021. (Theo một số nội dung kiểm tra tại Mục II.3);
- Cung cấp các tài liệu có liên quan khi Đoàn kiểm tra yêu cầu;
- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong thời gian Đoàn kiểm tra làm
việc tại Đơn vị.
3. Các đơn vị khác có liên quan (Công ty TNHH MTV khai thác CTTL
Lạng Sơn, UBND thị trấn Văn Quan…): Phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung
cấp các tài liệu có liên quan khi được Đoàn kiểm tra yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch về việc kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo vệ
công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện
đúng kế hoạch./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên Đoàn kiểm tra;
- Các Sở: KH&ĐT,TC, CT, TN&MT, TP;
- UBND huyện Văn Quan;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Lạng Sơn (p/h);
- Lưu: VT, CCTL.

TRƯỞNG ĐOÀN

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Phúc Đạt

