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Số:         /TNN-NM 

V/v báo cáo tình hình tích nước, vận hành và thực 

hiện các quy định của Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt công trình thủy điện Phúc Long 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng  01  năm 2022 

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long 
(Địa chỉ tại: thôn Tổng Vương, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) 

 Trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng có nêu việc 

công trình thủy điện Phúc Long tích nước vận hành phát điện dẫn đến nhiều hộ 

dân ở khu vực thượng lưu hồ chứa bị nứt, lún nhà và xuất hiện nhiều điểm sạt 

lở, đất canh tác của người dân ven sông Chảy. Cục Quản lý tài nguyên nước đề 

nghị Công ty nghiêm túc thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do 

việc tích nước làm ảnh hưởng đến các hộ dân nêu trên và có trách nhiệm hỗ trợ 

người dân địa phương nơi xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định 

của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công 

trình đến xã hội và môi trường. 

Liên quan về vấn đề nêu trên, đề nghị Công ty báo cáo bằng văn bản quá 

trình tích nước, vận hành của công trình thủy điện Phúc Long; ảnh hưởng và các 

giải pháp khắc phục của Công ty do việc tích nước, vận hành của công trình đến 

các hộ dân khu vực phía thượng lưu hồ chứa; báo cáo việc tuân thủ thực hiện 

các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt kèm theo số liệu vận 

hành từ khi công trình tích nước vận hành đến nay và gửi về Cục Quản lý tài 

nguyên nước (số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; email: ntphoa_n@monre.gov.vn; 

điện thoại: 0243.7957271) trước ngày 14/01/2022. 

Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo để các Công ty biết và khẩn 

trương thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Lê Công Thành (để b/cáo); 

- Cục trưởng (để b/cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Lào Cai (để đôn đốc); 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, VP, NM. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Khuyến 
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