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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp 

giải quyết khó khăn vướng mắc của các công trình thủy điện  

trên địa bàn huyện Bảo Yên 
 

Ngày 28/10/2022, UBND huyện tổ chức buổi họp giải quyết khó khăn 
vướng mắc của các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Bảo Yên. Tham dự 

buổi họp có Đồng chí Hoàng Chí Hiền - Giám đốc sở Công Thương dự và chỉ 
đạo; Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp; 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo 

UBND các xã, thị trấn: Phố Ràng; Phúc Khánh; Giám đốc các Nhà máy thủy điện: 
Phúc Long; Vĩnh Hà.  

Sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo, tham gia ý kiến; đặc biệt là ý kiến 

phát biểu và thống nhất của đồng chí Giám đốc Sở Công thương tỉnh; Đồng chí 
Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Đối với thủy điện Vĩnh Hà 

- Đối với việc cấp GCN QSDĐ phần đất tái định cư, tái định canh: Nhà đầu 

tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ trích đo địa chính phần 
đất bố trí tái định cư, định canh, trường học…báo cáo UBND tỉnh xem xét điều 

chỉnh phần diện tích đã cho thủy điện Vĩnh Hà thuê và giao lại cho UBND huyện 
Bảo Yên (xong trước ngày 20/11/2022) để làm cơ sở cấp GCN QSDĐ cho các cá 

nhân và tổ chức theo quy định. 

- Đối với trường hợp hộ gia đình ông Trương Văn Hổn:  

+ Giao UBND xã Điện Quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 
dẫn hộ gia đình ông Trương Văn Hổn hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng QSDĐ 

xong trước ngày 05/11/2022. 

+ Thủy điện Vĩnh Hà hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Trương Văn Hổn 
chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở Thời gian thực hiện xong trước ngày 

10/11/2022. 

- Đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai: Đề nghị Thủy điện Vĩnh Hà bám 

sát kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao để hoàn thiện các thủ tục thuê 
đất, cấp đất dự án theo quy định. 
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- Đối với việc kiểm định chất lượng xây dựng công trình: Yêu cầu Nhà đầu 
tư khẩn trương triển khai thực hiện theo Văn bản số 1255/SCT-NL ngày 20/7/2022 

của Sở Công thương. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/11/2022. 

2. Đối với Thủy điện Phúc Long. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển 
quỹ đất UBND các xã, thị trấn, Nhà đầu tư rà soát lại hồ sơ, số liệu, tham mưu báo 

báo (kèm theo cam kết của Nhà đầu tư về việc giải quyết các khó khăn, tồn tại của 
công trình thủy điện Phúc Long) gửi về Sở Công Thương trước ngày 31/10/2022. 

- Đối với việc xử lý sạt lở tại trường THCS số 1 Phố Ràng: Yêu cầu Nhà đầu 
tư hoàn thiện hồ sơ bản vẽ chi tiết và dự toán kinh phí công trình xử lý sạt lở, báo 
cáo về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 05/11/2022. Giao 

phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 
tra đánh giá hồ sơ, tiến độ thi công tham mưu báo cáo UBND huyện xem xét, quyết 

định. 

- Đối với công trình hoàn trả Trạm thủy văn Bảo Yên: Giao Trung tâm Phát 
triển quỹ đất rà soát hồ sơ thông báo thu hồi đất gửi phòng Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định, tham mưu trình UBND huyện xem xét, quyết định. Thời gian xong trước 
ngày 05/11/2022. 

- Đối với việc kè gia cố, xử lý các điểm sạt lở dọc Quốc lộ 70, đường liên 

huyện, liên xã: Đề nghị Nhà đầu tư tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có biện 
pháp kè gia cố đảm bảo an toàn, trước khi thực hiện phải xin ý kiến của đơn vị 

quản lý đường bộ. 

- Đối việc khắc phục các tồn tại, ảnh hưởng của dự án tới đất đai, tài sản của 
người dân: 

+ Yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các 
xã, thị trấn liên quan tổ chức thống kê, kiểm đếm, áp giá các trường hợp theo tiến 

độ cụ thể như sau: xã Tân Dương, Lương Sơn xong trước ngày 05/11/2022; xã 
Phúc Khánh xong trước ngày 10/11/2022; xã Xuân Thượng xong trước ngày 
15/11/2022; thị trấn Phố Ràng xong trước ngày 20/11/2022. 

+ Đối với việc ảnh hưởng tại xã Việt Tiến: đề nghị Nhà đầu tư phối hợp với 
UBND xã Việt Tiến giải quyết những ảnh hưởng của việc xả lũ, thời gian xong 

trước ngày 10/11/2022.  

+ Giao UBND các xã, thị trấn liên quan căn cứ các mốc thời gian, theo dõi 
đôn đốc Nhà đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để theo dõi chỉ 

đạo. 

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan đôn đốc các thủy điện triển khai giải quyết các nội dung tồn tại, vướng 

mắc đã nêu; tham mưu báo cáo định kỳ hàng tuần gửi Sở Công thương, UBND 
huyện để theo dõi chỉ đạo. 
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Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND 
huyện tại buổi họp. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, 

đơn vị, địa phương biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 
- Ban QLDA-ĐTXD; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 
- Lưu: VT, TH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Trần Công Thức 
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