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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3420 /UBND-CNXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 6 năm 2019

V/v giải quyết vướng mắc
trong công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng dự án
đường dây 220kV Quảng
Ngãi – Quy Nhơn và Thượng
Kon Tum – Quảng Ngãi

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức;
- Ban QLDA các công trình điện Miền Trung.
Xét nội dung báo cáo và kiến nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Báo
cáo số 139/BC-UBND ngày 10/6/2019, UBND huyện Đức Phổ tại Báo cáo số
192/BC-UBND ngày 14/6/2019 và đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
tại Công văn số 3031/EVN-QLXD ngày 12/6/2019 về việc giải quyết vướng
mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đường dây
220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu UBND huyện Mộ Đức kiểm tra, rà soát kỹ các hồ sơ, thủ tục
liên quan đến việc đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với hộ dân
có đất bị ảnh hưởng bởi dự án; nếu đảm bảo các điều kiện pháp lý thì hỗ trợ
Chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa, có biện pháp thi công phù hợp, đảm
bảo an toàn.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh phối
hợp, hỗ trợ UBND huyện Mộ Đức trong quá trình kiểm tra, rà soát các hồ sơ,
thủ tục pháp lý có liên quan, hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa;
đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của UBND huyện Đức Phổ tại Báo cáo
số 192/BC-UBND ngày 14/6/2019; khẩn trương có văn bản trả lời, hướng dẫn
UBND huyện Đức Phổ triển khai thực hiện, giải quyết các vướng mắc trong
công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy
Nhơn và Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi.
4. Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa
phương các huyện trong quá trình giải quyết các vướng mắc liên quan đến

công tác bồi thường, GPMB của dự án để sớm hoàn thành việc đóng điện, đưa
dự án vào vận hành, khai thác./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Sở Công Thương;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung230)
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