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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn tại cuộc họp

 bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án đường
dây 110kv dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My 

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn
chủ trì buổi làm việc với các ngành liên quan để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ
thực hiện công tác GPMB dự án đường dây 110kv dùng chung đấu nối cụm thủy
điện Nam Trà My. Tham dự buổi làm việc có đại diện 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; lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu
Long (chủ đầu tư), Công ty cổ phần thủy điện Nước Biêu (Ban Quản lý dự án) và
đơn vị tư vấn thiết kế, đo đạc dự án.

Sau khi nghe Công ty cổ phần thủy điện Nước Biêu, Công ty cổ phần tư
vấn và phát triển điện Cửu Long  báo cáo  tình hình triển khai thực hiện dự án
đường dây 110kv dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My, những thuận
lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện; kiến nghị những giải pháp thực hiện trong
thời gian đến và ý kiến phát biểu của các ngành chức năng của huyện, UBND các
xã 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
khu vực huyện do các chủ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn
huyện góp vốn để thực hiện. Đây là dự án trọng điểm của huyện và có ý nghĩa hết
sức quan trọng góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ nhu cầu
sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân và nhân dân
trên địa bàn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, Chủ đầu tư đã phối hợp
với các xã, các ngành tập trung triển khai thực hiện dự ánđược duyệt, tuy nhiên
trong quá trình triển khai thực hiện dự án do phải điều chỉnh nhiều lần vì vướng
đất rừng nên đến nay chưa thể thực hiện công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng
triển khai dự án theo kế hoạch. 

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 đảm bảo theo đúng tiến độ chỉ đạo của
UBND Tỉnh, UBND huyện yêu cầu:

1.  Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng
huyện:
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- 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 tổ chức thực hiện
kiểm đếm, áp giá, lập phương án bồi thường, GPMB dự án để bàn giao cho Chủ
đầu tư triển thực hiện dự án theo kế hoạch. Trong đó, thống nhất thành lập 2 tổ để
thực hiện việc kiểm đếm nhằm rút ngắn thời gian và đảm bảo hoàn thành theo các
mốc thời gian như sau:

+ Xã Trà Cang: hoàn thành trước ngày 10/10/2020;

+ Xã Trà Tập: hoàn thành trước ngày 15/10/2020;

+ Xã Trà Mai: hoàn thành trước ngày 17/10/2020;

+ Xã Trà Dơn: hoàn thành trước ngày 21/10/2020;

+ Xã Trà Don: hoàn thành trước ngày 24/10/2020.

- Chủ động liên hệ, làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để phê
duyệt dự toán đơn giá đất cụ thể.

2. Đề nghị Chủ đầu tư:

- Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án để có cơ sở lập
phương án bồi thường, GPMB trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy
định. Đồng thời, cử cán bộ tham gia xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác
kiểm đếm, lập phương án bồi thường GPMB của dự án.

- Sau khi hoàn thành việc kiểm đếm, áp giá bồi thường thường và được
người dân thống nhất mức giá bồi thường thì cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với
người dân để thực hiện việc chi trả toàn bộ số tiền bồi thường để có mặt bằng bàn
giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ và
hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo đơn vị thi công 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) và thực
hiện việc khai báo, đăng ký tạm trú théo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trà Don để kiểm tra, xác định việc thi
công công trình gây ảnh hưởng đến đất đai, cây cối hoa màu của người dân ngoài
phạm vi giải phóng mặt bằng theo phản ảnh của UBND xã. Trường hợp có ảnh
hưởng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công bồi thường thỏa
đáng cho người dân.

- Làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, Phòng Tài nguyên –
Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đất đai Nam Trà My rà soát,  đối
chiếu, khớp nối quy hoạch 3 loại rừng, trích lục bản đồ địa chính để có cơ sở xác
định cụ thể nguồn gốc đất và quy chủ đúng thực tế và đúng quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện là cơ quan đầu mối, trực tiếp theo
dõi, tổng hợp và tham mưu UBND huyện chỉ đạo, giải quyết các vướng mắt phát
sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.



4. Đề nghị  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý rừng
phòng hộ huyện, Chi nhánh Văn phòng Đất đai Nam Trà My trên cơ sở chức
năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và kế
hoạch đề ra.

5. UBND các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Cang: 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; Cử cán bộ địa chính tham gia trực tiếp và hoàn
thành công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo tiến độ đề ra;
phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình
triển khai thực hiện dự án trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND các xã chịu trách
nhiệm trước UBND huyện về vấn đề này.

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 đẩy nhanh tiến độ thực
hiện công tác GPMB dự án đường dây 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 Bưu;
- 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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