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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long  

 

Ngày 19/8/2021, UBND huyện tổ chức làm việc để giải quyết các vướng 

mắc liên quan tới giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng sau khi công trình Thủy 

điện Phúc Long thực hiện tích nước. Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ, Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND thị trấn Phố Ràng, các xã Xuân 

Thượng, Phúc Khánh, Tân Dương, Xuân Hòa, Lương Sơn; Công ty cổ phần 

Thủy điện Phúc Long. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất và 

các ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, địa phương, đồng chí Nguyễn Việt 

Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:  

1. Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại đối với công tác thu hồi, 

đền bù, GPMB công trình thủy điện Phúc Long, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

(1) Đối với phần tài sản của Nhân dân trồng cấy trên đất do UBND xã, thị 

trấn quản lý (đất ven sông ven suối) bị thiệt hại trong quá trình tích nước của 

thủy điện Phúc Long. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long, 

UBND các xã, thị trấn liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp, thống kê, kiểm đếm 

danh sách tài sản bị ảnh hưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng phạm vi, gửi 

Công ty cổ phần Thủy điện Phúc Long làm căn cứ thực hiện hỗ trợ cho Nhân 

dân, đồng thời gửi UBND các xã, thị trấn để thông báo tới người dân, thời gian 

xong trước ngày 25/8/2021. 

(2) Đối với phần diện tích, tài sản của Nhân dân nằm trên đất (đã được 

cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất) bị ảnh hưởng phát sinh trong quá trình 

tích nước của Thủy điện Phúc Long. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, 

phối hợp với UBND xã, thị trấn liên quan rà soát, thống kê, kiểm đếm phần diện 

tích lúa của nhân bị ngập nước, ảnh hưởng, đồng thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ 

thu hồi đối với phần diện tích bị ảnh hưởng trên. Thời gian xong trước ngày 

30/8/2021. 
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(3) Đối với diện tích bị ảnh hưởng nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt 

bằng của dự án (phần sạt lở nằm phía dưới cửa đập thuộc địa phận xã Phúc 

Khánh). Giao UBND xã Phúc Khánh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần 

Thủy điện Phúc Long tổ chức làm việc, đánh giá thực trạng sạt lở, thống nhất 

với các hộ dân phương án giải quyết phù hợp. Thời gian tổ chức làm việc, đánh 

giá xong trước ngày 25/8/2021. 

(4) Đối với các vết nứt và ảnh hưởng tới công trình nhà ở của người dân. 

Giao UBND xã Xuân Thượng, UBND thị trấn Phố Ràng phối hợp với Công ty 

cổ phần Thủy điện Phúc Long sắp xếp, tổ chức làm việc với từng trường hợp bị 

ảnh hưởng, thống nhất phương án giải quyết thỏa đáng, dứt điểm, tránh phát 

sinh kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân, thời gian xong trước ngày 30/8/2021. 

(5) Đối với diện tích đất Lâm nghiệp đã thu hồi của Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Bảo Yên tại xã Xuân Thượng nhưng thực tế hiện nay nhân dân đang 

sử dụng. Giao UBND xã Xuân Thượng phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Bảo Yên tổ chức họp với các hộ dân để xác định nguồn gốc sử dụng đất, 

làm căn cứ thống kê, đền bù cho nhân dân đảm bảo theo đúng quy định.  

2. Các nội dung khác: 

(1) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty 

Cổ phần Thủy điện Phúc Long xác định phạm vi ảnh hưởng nằm ngoài phạm vi 

giải phóng mặt bằng của dự án, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 

để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

(2) Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, tổng hợp bổ sung 

đối với các hộ dân bị ảnh hưởng phát sinh mới chưa được thống kê hoặc thống 

kê chưa thỏa đáng, đảm bảo đầy đủ, chính xác, có sự đồng thuận của nhân dân. 

Lập danh sách gửi phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND 

huyện xem xét, phê duyệt. Thời gian xong trước ngày 30/8/2021. 

- Theo dõi, tổng hợp, thường xuyên báo cáo lãnh đạo UBND huyện về 

tiến độ kết quả giải quyết các nội dung liên quan tới giải phóng mặt bằng công 

trình Thủy điện Phúc Long để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo thực hiện.  

(3) Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long chuẩn bị kinh phí, 

tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến 

độ, hoàn thiện thủ tục đền bù, GPMB, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên 

quan, đặc biệt là các hộ đã bị ảnh hưởng nhưng chưa được giải quyết đảm hoàn 

hoàn thiện hồ sơ thuê đất xong trước ngày 15/9/2021 để UBND huyện có căn cứ 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. 
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Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại buổi làm việc ngày 19/8/2021. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Phòng TNMT; 
- Trung tâm PTQĐ; 
- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- UBND thị trấn Phố Ràng, các xã Xuân Thượng, 

Phúc Khánh, Tân Dương, Xuân Hòa, Lương Sơn; 
- Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long; 
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên; 
- Lưu: VT, TH(các CV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Trần Công Thức 
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