ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3864

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2019

V/v giải quyết các vướng mắc
liên quan đến công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng
dự án thủy điện Đăkđrinh

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh.
Xét nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại
Công văn số 2900/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 28/6/2019 về việc giải quyết
vướng mắc trong việc chi trả tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực
hiện dự án thủy điện Đăkđrinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như
sau:
1. Yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương, nghiêm túc thực hiện
các nội dung sau:
a) Đối với các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện: Khẩn trương chỉ đạo Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây làm việc với Công ty Cổ phần
thủy điện Đăkđrinh để thống nhất khối lượng thực hiện, các khoản kinh phí cần
bố trí; hoàn thiện hồ sơ, phương án…; trên cơ sở đó, UBND huyện Sơn Tây
thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở để Công ty Cổ phần Thủy
điện Đăkđrinh bố trí vốn thực hiện.
b) Về việc hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo,
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại các phương án bồi thường trước đây
chưa lập: Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan (đơn vị lập phương án
bồi thường, hỗ trợ; UBND các xã) kiểm tra, rà soát hoàn thành công tác lập,
thẩm định, trình phê duyệt phương án hỗ trợ đối với phần diện tích nằm ngoài
phần diện tích đất nông nghiệp mà Toà án đang giải quyết (đối với các hộ gia
đình, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định).
c) Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đất nằm trong vùng cô lập, đất
sản xuất xa nơi tái định cư ...theo quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg
ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 64/2014/QĐTTg ngày 18/11/2014): Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát,
hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ theo đúng quy định; chủ động, tích cực liên hệ làm việc với Công ty Cổ
phần Thủy điện Đăkđrinh thống nhất các hạng mục công việc thực hiện;
thống nhất khoản kinh phí dự kiến thực hiện (để Chủ đầu tư chủ động nguồn

kinh phí). Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc thì chủ động tham vấn Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện.
2. Yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh bố trí đủ, kịp thời
nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân
và đầu tư xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án thành phần do Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tây thực hiện.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây, Công ty Cổ phần thủy
điện Đăkđrinh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung272)
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