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Số: 24 /QĐ-SCT

Lào Cai, ngày 11 tháng 03 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư dự án thủy điện; Công
tác bảo vệ môi trường - công tác quản lý an toàn lao động và việc chấp hành
các Quy định của pháp luật về bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG LÀO CAI
Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày
20/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương
quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc
nổ sử dụng để sản xuất VLNCN;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND
tỉnh Lào Cai Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Hoàng Văn Thuân: Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn;
2. Bà Nguyễn Hồng Vân: Trưởng phòng Kỹ thuật AT&MT, Phó Trưởng Đoàn;
3. Ông Trần Quốc Dũng: Chánh Thanh tra Sở; Thành viên;

4. Ông Vũ Việt Linh: Chuyên viên phòng Kỹ thuật AT&MT, Thư ký;
5. Ông Nhữ Mạnh Cường - Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng,
Thành viên;
6. Ông Trần Đăng Khôi - Chuyên viên phòng Kỹ thuật AT&MT, Thành
viên;
7. Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng thị xã Sa Pa, UBND xã Liên Minh, xã
Mường Bo, xã Bản Hồ: thành viên
Điều 2. Tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm
Sài, thị xã Sa Pa, Công tác bảo vệ môi trường - công tác quản lý an toàn lao động
đối với Công ty Cổ phần công nghiệp Việt Long (chủ đầu tư); việc chấp hành các
Quy định của pháp luật về bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với
Công ty cổ phần Xây dựng Ngầm Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng
thủy điện Miền Bắc.
- Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra.
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 17/03/2021 đến hết ngày 19/03/2021.
- Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra
theo kế hoạch được phê duyệt. Kết thúc kiểm tra, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở
Công Thương.
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân
công.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Kỹ thuật AT&MT, Trưởng phòng
Quản lý Năng Lượng, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng
các Đơn vị được kiểm tra và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 căn cứ Quyết
định thi hành./.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KT.
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