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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp
nghe và cho ý kiến liên quan đến dự án thủy điện Trà Khúc 1 và
điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
dự án thủy điện Trà Khúc 2
Ngày 03/8/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến liên quan đến dự án thủy
điện Trà Khúc 1 và điều chỉnh Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà
đầu tư dự án thủy điện Trà Khúc 2. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở:
Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Xây dựng; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện
lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà; Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Trà
Khúc 1 và Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2.
Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện các dự án thủy điện nói trên và ý kiến
thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
kết luận như sau:
1. Dự án thủy điện Trà Khúc 1
a) Yêu cầu Nhà đầu tư
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện, các
Sở, ngành có liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai,
xây dựng, triển khai thực hiện dự án; tập trung nhân lực, vật lực, nguồn lực tài
chính và đồng hành cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện
bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các
bước tiếp theo được thuận lợi.
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác
an sinh ở địa phương; thực hiện đúng, đầy đủ những cam kết với Nhân dân,
chính quyền địa phương.
b) Đối với đề nghị của UBND huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh bản đồ
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 (Tờ trình số 51/TTr-UBND
ngày 22/7/2022): giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu
UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành trước
ngày 15/8/2022.
c) UBND huyện Sơn Hà
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- Chỉ đạo các phòng, ban và địa phương trực thuộc thường xuyên tổ chức
việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp
thời khi phát sinh vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; theo
thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo giải quyết triệt để các vướng mắc về bồi thường,
chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp
luật…làm phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn. Trường hợp
vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
và địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Lưu ý, Hồ sơ trình điều chỉnh
thực hiện sau và phải phù hợp với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm
2030 huyện Sơn Hà được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh. Thời gian hoàn
thành trước ngày 20/8/2022.
2. Dự án thủy điện Trà Khúc 2
a) Yêu cầu Nhà đầu tư chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định,
tập trung nhân lực để phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh thực
hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hiện nay tiến độ triển khai
thực hiện chưa đảm bảo.
b) Trên cơ sở báo cáo của Nhà đầu tư, ý kiến của Chủ tịch UBND huyện
Sơn Hà, UBND tỉnh thống nhất việc bổ sung địa điểm thực hiện dự án (xã
Sơn Nham, huyện Sơn Hà).
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn
trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- UBND huyện Sơn Hà;
- Công ty CP thủy điện Trà Khúc 1;
- Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th461
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