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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          VĂN PHÒNG                                 Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

Số:          /TB-VPUBND                        Quảng Bình, ngày       tháng    năm 2020         

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân 

Quang tại buổi kiểm tra và làm việc với các với các ngành, địa phương về 

các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch  
 

  Ngày 19/02/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh chủ trì đi kiểm tra và làm việc với các ngành, địa phương về 

các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tham dự có đại diện lãnh đạo 

các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch; đại 

diện lãnh đạo Công an huyện Quảng Trạch, Công an Đồn Hòn La, Đồn Biên 

phòng Roòn; đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Đông và đại diện lãnh đạo Ban 

Quản lý Dự án Điện 2.  

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe đại diện lãnh đạo UBND 

huyện Quảng Trạch, Ban Quản lý Dự án Điện 2 báo cáo tình hình thực hiện 

công tác bồi thường GPMB và triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực 

Quảng Trạch; ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh kết luận: 

Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đã 

cơ bản ổn định, các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để 

gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; công tác bồi thường GPMB tại các 

chòm 1, 2, 3 của thôn Vịnh Sơn và giai đoạn 1 đã cơ bản được giải quyết; Khu 

tái định cư giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước 

sinh hoạt đang gấp rút thi công; Khu tái định giai đoạn 3 đang triển khai lựa 

chọn nhà thầu thi công; EVN đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án Nhà 

máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2.... UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao vai 

trò của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo bồi thường GPMB Trung tâm 

Điện lực Quảng Trạch, Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch, Đảng ủy, UBND 

xã Quảng Đông, các cơ quan, đoàn thể huyện Quảng Trạch, xã Quảng Đông, 

Ban Quản lý Dự án Điện 2,... đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác 

bồi thường GPMB và đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, UBND tỉnh ghi nhận và 

đánh giá cao vai trò của lực lượng công an tỉnh trong việc phối hợp với lực 

lượng quân sự, biên phòng và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan 

trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho các dự án 

tái khởi công trở lại, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.  

Tuy nhiên, hiện nay tình hình còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể xảy ra mất 

an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực triển khai các dự án. Nếu công tác bồi 

thường GPMB vẫn còn tồn đọng chưa giải quyết được, khu tái định cư thi công 

chậm thì vẫn còn nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự. 

Để ổn định tình hình, tiếp tục triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực 
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Quảng Trạch theo đúng kế hoạch, trong thời gian tới, yêu cầu sở, ban, ngành, 

địa phương, đơn vị liên quan cần tập trung làm tốt các nội dung sau: 

1. UBD huyện Quảng Trạch phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, có 

phương án đảm bảo an ninh trật tự để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, 

không để tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự; chú trọng phương châm 4 tại chỗ. 

 2. UBND huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các 

vấn đề tồn đọng trong công tác bồi thường GPMB đi đôi với tiếp tục làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi 

để thi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đúng tiến độ. 

Tập trung nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của người dân 

tại chòm 1, 2, 3 thôn Vịnh Sơn dứt điểm lần cuối trong tháng 02/2020: Tổ chức 

tuyền truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường GPMB cho người dân 

hiểu và tuân thủ theo đúng quy định; nếu số người kiến nghị đông phải cùng với 

Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đối thoại 

với người dân, trả lời dứt khoát vấn đề nào giải quyết được, vấn đề nào không 

đúng quy định không được giải quyết, tránh đùn đẩy, hứa hẹn với người dân. 

Làm việc, có biện pháp giải quyết dứt điểm, quyết liệt với các hộ dân lấn 

chiếm, tái lấn chiếm trái phép, trước hết mời lên làm việc để cam kết thời gian di 

dời, nếu quá thời hạn mà không chấp hành thì xử phạt hành chính, sau khi xử 

phạt hành chính mà vẫn không chấp hành thì phải tổ chức cưỡng chế. 

Ban Quản lý Dự án Điện 2 phải tổ chức quản lý tốt các diện tích đất đã 

được bàn giao, nếu có vi phạm không xử lý được phải báo cáo chính quyền địa 

phương để giải quyết kịp thời không để tình trạng tái lấn chiếm xảy ra. 

Phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm GPMB tồn đọng 

trong giai đoạn 1 (02 hộ chưa nhận tiền và 07 hộ đã nhận tiền mà chưa di dời). 

 3. UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo UBND xã Quảng Đông triển khai 

Đề án giải quyết việc làm đã phê duyệt, nhằm giải quyết công ăn việc làm cho 

người dân. 

4. UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo các đơn vị liên quan và các nhà 

thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống điện, nước sinh hoạt tại Khu 

tái định cư giai đoạn 2, hoàn thành trong tháng 02/2020 để bàn giao cho người 

dân trước ngày 15/3/2020; lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực để hoàn thành 

xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 3 trong tháng 6/2020. 

5. Ban Quản lý Khu kinh tế lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, đẩy 

nhanh tiến độ triển khai Dự án mở rộng Khu nghĩa địa tại xã Quảng Đông hoàn 

thành trong tháng 6/2020. 

6. EVN và Ban Quản lý Dự án Điện 2 chỉ đạo các nhà thầu thi công tập 

trung nhân lực, vật tư, thiết bị đảm bảo thi công các dự án đúng tiến độ, trong đó 

ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng rào bảo vệ xung quanh nhà máy. Lưu ý 

trong quá trình xây dựng hàng rào phải đảm bảo có đường dân sinh phía ngoài 

hàng rào (phía Bắc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I). 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường 

GPMB, đảm bảo an ninh trật tự; quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao 
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động, an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường; quan tâm giải quyết 

việc làm cho người dân và công tác an sinh xã hội trên địa bàn; khẩn trương chi 

trả kinh phí bồi thường GPMB giai đoạn 1 để tỉnh Quảng Bình hoàn trả lại cho 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch, 

UBND xã Quảng Đông tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác 

bồi thường GPMB; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Dự án 

Điện 2 tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để giải 

quyết các vấn đề liên quan đất quốc phòng. 

8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện Quảng Trạch, Ban Quản lý Dự án Điện 2 mời các sở, ngành, địa phương 

liên quan của tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết các vấn đề liên quan ranh giới biển giữa 

hai tỉnh trong phạm vi của dự án. 

9. Sở Tài chính chủ trì làm việc EVN, PVN, Ban Quản lý Dự án Điện 2 

và UBND huyện Quảng Trạch để EVN khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường 

GPMB giai đoạn 1 để tỉnh Quảng Bình hoàn trả lại cho PVN. 

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo các 

phòng, ban, đơn vị chức năng ưu tiên, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình 

phê duyệt các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định để sớm triển khai 

các gói thầu xây dựng khu tái định cư. 

11. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh chủ động chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Quảng Trạch, Đồn Biên phòng Roòn, Đồn Công an Hòn La đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội để triển khai các dự án đúng tiến độ, không để xảy ra 

điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn 

vị liên quan biết và thực hiện./.   

 Nơi nhận:  

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị dự họp; 

- VP UBND tỉnh;                                                                                                                                                           

- Lưu: VT, CVCN. 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Quang Ngọc 
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