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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn tại buổi làm việc 
với các ngành liên quan để bàn giải pháp giải quyết các vướng mắc trong 

công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây điện 110kV dùng chung 
đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My 

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn  
chủ trì buổi làm việc với các ngành liên quan để bàn giải pháp giải quyết các 
vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây điện 110kV 
dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My. Tham dự buổi làm việc có đại 
diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng; Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Trà My; Lãnh đạo UBND, 
cán bộ địa chính các xã: Trà Mai, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Cang và 
lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long, Công ty Cổ phần 
thủy điện Nước Bươu (đại diện chủ đầu tư).

Sau khi nghe Công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long (chủ 
đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đường dây 110kv dùng 
chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My, những khó khăn, vướng mắc trong 
công tác bồi thường, GPMB dự án; đề xuất những giải pháp thực hiện trong 
thời gian đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND 
huyện Trần Văn Mẫn chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Dự án đường dây 110kv và Trạm biến áp đấu nối với các dự án thủy 
điện trên địa bàn huyện Nam Trà My là dự án trọng điểm và có ý nghĩa hết sức 
quan trọng góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn, khắc phục tình 
trạng mất điện thường xuyên như hiện nay, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân 
dân. Chính vì vậy, UBND Tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm và tập 
trung chỉ đạo quyết liệt để dự án này sớm triển khai thực hiện. 

Thời gian qua, công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng triển khai dự án 
được triển khai một cách tích cực, đến nay đã hoàn thành và bàn giao 56/64 
móng trụ cho chủ đầu tư thực hiện dự án. UBND huyện ghi nhận và biểu 
dương tinh thần trách nhiệm của Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan và 
UBND các xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi thường, 
GPMB của dự án. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 09/64 móng trụ chưa hoàn 
thành do một số hộ dân chưa thống nhất với đơn giá bồi thường và một số hộ 
dân không còn ở tại nơi cư trú, không phối hợp dẫn đến khó khăn trong công 
tác lập hồ sơ…



Trước tình hình thực tế trên và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 
bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án, 
UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã: Trà Mai, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Cang: 
Tiếp tục tuyền truyền, vận động nhân dân phối hợp, tạo điều kiện thuận 

lợi cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tại địa bàn; khẩn trương phối hợp 
với chủ đầu tư, các ngành chức năng của huyện mời các hộ dân chưa thống 
nhất việc bồi thường giải phóng mặt bằng để vận động, trao đổi, giải quyết dứt 
điểm những khó khăn, vướng mắc đối với 09 móng trụ còn lại. Hoàn thành 
trước ngày 15/03/2021.

Kiểm tra, tổ chức lập hồ sơ, biên bản xác nhận hiện trạng sử dụng đất 
của các hộ dân có sai khác trong quá trình đo giải thửa, phục vụ cho việc chỉnh 
lý hồ sơ.

Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện về vấn đề 
này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để chỉ đạo 
kịp thời.

2. Đề nghị các chủ đầu tư thực hiện dự án thủy trên địa bàn huyện:
- Chủ động liên hệ, phối hợp với UBND các xã khẩn trương lập biên bản 

xác định hiện trạng thực tế đối với các móng trụ để hoàn chỉnh việc trích lục 
bản đồ địa chính và làm cơ sở xác định cụ thể nguồn gốc đất và quy chủ đúng 
thực tế và đúng quy định.

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành 
chuyên môn của huyện trong quá trình thi công dự án trên địa bàn huyện, để 
kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển 
khai thực hiện dự án; tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng cho công nhân theo 
đúng quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phóng, chống dịch 
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương.

+ Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do các cơ quan chức năng 
của huyện thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định của nhà nước về công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2019, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 
UBND tỉnh Quảng Nam và các văn bản liên quan. Chủ đầu tư tuyệt đối không 
được thỏa thuận theo yêu cầu của người dân vượt quá quy định của pháp luật, 
gây ảnh hưởng đến các công trình dự án khác trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây 
dựng huyện chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, UBND các xã Trà 
Mai, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Cang và các đơn vị liên quan khẩn 
trương lập phương án bồi thường, GPMB của dự án trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt để triển khai thực hiện; trong đó phải đảm bảo các thủ tục, trình tự 
theo quy định, nhất là phải thông báo, niêm yết công khai phương án bồi 
thường để người dân biết.



Trong trường hợp, sau khi thuyết phục, đối thoại ở xã, các hộ vẫn không 
thống nhất việc bồi thường giải phóng mặt bằng, căn cứ các quy định pháp luật 
hiện hành, lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện việc cưỡng chế 
thu hồi bắt buộc đối với các trường hợp nêu trên. Hoàn thành trước ngày 
31/3/2021.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng 
Đất đai Nam Trà My hướng dẫn UBND các xã, chủ đầu tư lập các hồ sơ, thủ 
tục liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất để sớm triển khai thực hiện dự án; 
nhất là các hồ sơ liên quan đến 09 trường hợp chưa thống nhất việc bồi 
thường giải phóng mặt bằng, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất (nếu có).

5. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm theo dõi, 
đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã triển khai thực hiện; 
tham mưu UBND huyện chỉ đạo, giải quyết các vướng mắt phát sinh trong 
quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn tại 
buổi làm việc với các ngành liên quan để bàn giải pháp giải quyết các vướng 
mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây điện 110kV dùng 
chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My; yêu cầu các đơn vị liên quan, 
UBND các xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT UBND huyện (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Công ty CP TV&PT điện Cửu Long;
- Công ty CP Thủy điện Nước Bươu;
- UBND xã Trà Cang, Trà Mai, Trà Don,
Trà Tập, Trà Dơn;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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