
Những thông tin bất ngờ khi tìm ông chủ 

thực sự của Thuỷ điện Rào Trăng 3 

 

 
Sạt lở ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân. Ảnh: Trần Hồng 

 

 
Hệ thống thuỷ điện nhỏ ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (TT-Huế). 

 



Thuỷ điện Rào Trăng 3 – nơi vừa xảy ra thảm hoạ thảm khốc khiến nhiều công 

nhân bị vùi lấp, 13 cán bộ chiến sĩ đi ứng cứu gặp nạn, tử vong. Ông chủ đầu 

tiên của thuỷ điện này là người TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vậy nhưng giờ 

đây, ai mới là ông chủ thực sự? 

Công ty ở Quảng Bình là đơn vị xin dự án 

Ngày 30.10.2008, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư 

lần đầu cho Cty THHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn được thực hiện đầu tư 

dự án Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, 

Thừa Thiên – Huế. 

Trụ sở Cty tư vấn xây dựng Trường Sơn (trước là Cty TNHH). Ảnh: X.H 
 
Theo giấy chứng nhận này, người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế đăng 

ký đầu tư là ông Nguyễn Đại Lợi – GĐ Cty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn, 

có trụ sở chính tại đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. Ông Nguyễn Đại Lợi cũng đăng ký thường trú trên địa bàn phường Bắc Lý, 

TP. Đồng Hới. 



Thuỷ điện Rào Trăng 3 nằm ở thượng nguồn sông Bồ, hạ nguồn sông A Lin. Cùng 

với thủy điện A Lin B1, B2 từ sông A Lin (huyện A Lưới), thủy điện Rào Trăng 4 ở 

bên dưới và thủy điện Rào Trăng 3 tạo thành hệ thống “thủy điện bậc thang” công 

suất nhỏ trên hệ thống thượng nguồn sông Bồ. Như vậy, trong một đoạn thượng 

nguồn sông ngắn chưa đầy 30km và dốc thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Phong 

Điền có tới 4 thủy điện công suất nhỏ. 

Thời điểm 2008, thiết kế nhà máy có công suất 11 MW, điện lượng trung bình 

hàng năm trên 70 kWh với vốn đầu tư hơn 290 tỉ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, 

dự án khởi công quý IV/2009 và phát điện quý II/2012. Tuy nhiên, năm 2016, Bộ 

Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thuỷ điện 

nhỏ của tỉnh Thừa Thiên - Huế với dự án thuỷ điện Rào Trăng 3. 

Chủ đầu tư dự án cũng được thay đổi từ Cty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Sơn 

do ông Nguyễn Đại Lợi làm giám đốc sang Cty CP Thủy điện Rào Trăng 3 do ông 

Nguyễn Đại Thành làm giám đốc. 

Cty CP Thuỷ điện Rào Trăng 3 được thành lập ngày 6.4.2011 có trụ sở tại số 43 

đường số 6 Khu đô thị An Cựu, phường An Đông, TP.Huế. Công ty có ngành nghề 

kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. 

Giám đốc kiểu... làm thuê 

 
Phòng ông Nguyễn Đại Lợi - TGĐ Cty tư vấn xây dựng Trường Sơn. Ảnh: X.H 



 
Theo tìm hiểu của Lao Động, ông Nguyễn Đại Thành sinh năm 1992, là con trai 

đầu của ông Nguyễn Đại Lợi – GĐ Cty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn. Như 

vậy, theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lần đầu năm 2016 thì ông Thành 

là Giám đốc của Cty CP Thuỷ điện Rào Trăng 3 khi 24 tuổi, đảm nhận dự án dự 

án thuỷ điện hàng trăm tỉ đồng. 

Năm 2017, tổng vốn đầu tư dự án được nâng lên 409 tỉ đồng. Thời điểm này, dự 

án được thay đổi thiết kế, nâng công suất lắp máy lên 13 MW, diện tích đất sử 

dụng là hơn 46,25 ha. 

Ngày 16.10.2020, phóng viên Báo Lao Động đã đến Cty TNHH Tư vấn xây dựng 

Trường Sơn tại TP. Đồng Hới tìm hiểu thông tin. Trụ sở Cty này là toà nhà 4 tầng, 

3 tầng dành làm trung tâm tiệc cưới, văn phòng bất động sản. Văn phòng Cty ở 

tầng 4. 

Trả lời báo Lao Động, ông Nguyễn Đại Lợi xác nhận Cty ông đã làm thủ tục ban 

đầu để xin cấp giấy phép đầu tư Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ông Lợi cũng xác nhận 

ông Nguyễn Đại Thành – GĐ Cty CP Thuỷ điện Rào Trăng 3 là con trai đầu của 

ông. 

Ông Nguyễn Đại Lợi nói: “Trước đây dự án Thuỷ điện Rào Trăng 3 do Cty tôi xin 

nhưng sau đó các cổ đông khác nắm chính, chuyển tên công ty chứ công ty tôi 

không liên quan gì cả. Tôi chỉ còn ít cổ phần thôi”. 

Theo ông Lợi, anh Nguyễn Đại Thành – con trai ông là giám đốc Cty CP Thuỷ điện 

Rào Trăng 3 “để làm các thủ tục ngân hàng này khác thôi chứ mọi việc phó giám 

đốc kỹ thuật họ phụ trách còn thằng con tôi về Đồng Hới 2 năm rồi, không làm 

nữa”. 

Theo ông Lợi, anh Thành chỉ làm giám đốc để ký các giấy tờ liên quan đến việc 

triển khai dự án còn từ khi triển khai thi công xây dựng dự án thì không liên quan 

gì nữa. 

Ông Lợi cho hay, ông hiện có 13% cổ phần ở Thuỷ điện Rào Trăng 3, con trai ông 

dù vẫn là giám đốc nhưng không có phần trăm cổ phần nào. 

Cũng theo ông Lợi, Chủ tịch HĐQT Cty CP Thuỷ điện Rào Trăng 3 là ông Lê Văn 

Hoa, người Hà Tĩnh nhưng đã vào Huế làm từ lâu. 

Trụ sở Cty CP Thuỷ điện Rào Trăng 3 trùng với địa chỉ trụ sở Cty CP Thuỷ điện 

Rào Trăng 4 - chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 và cũng chính là chỗ ở 

hiện tại của ông Lê Văn Hoa (sinh năm 1974) - Chủ tịch HĐQT của Cty CP Thuỷ 



điện Rào Trăng 4. Ông Hoa còn là người đại diện pháp luật của Cty CP Thuỷ điện 

Hoa Tuyết Gia Lai. 

Cty CP Thuỷ điện Rào Trăng 4 được thành lập ngày 26.8.2015 trong đó ông Lê 

Văn Hoa nắm 70%. Cuối tháng 2.2020, công ty đã tăng vốn từ 130 tỉ lên hơn 175 

tỉ đồng. 

Thuỷ điện Rào Trăng 4 có công suất thiết kế 14 MW, diện tích đất sử dụng là 168,3 

ha và chỉ cách thuỷ điện Rào Trăng 3 khoảng 10km. 

XUÂN HÙNG 
 


