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NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung  

Quy hoạch tổng thể di dân,tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang 
 theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 6 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2017 về 
Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 
05/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2017 về thành lập Đoàn giám sát việc thực 
hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện 
Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 01/BC-ĐGS ngày 25 tháng 6 năm 2018 
của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực 
hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện 
Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo số 01/BC-ĐGS ngày 25/6/2018 

của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực 
hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án 
thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 
của Thủ tướng Chính phủ 

1. Đánh giá tình hình  

Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang là dự án lớn, tiến hành 
trong thời gian dài, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Dự án đã được tổ chức thực hiện với sự tham gia của cả hệ thống chính 
trị, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong tỉnh. Đến nay, các hộ tái định cư 
đã hòa nhập, thích ứng được với nơi ở mới, yên tâm sản xuất; thu nhập, đời 
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sống ngày càng được nâng lên. Đã cơ bản hoàn thành mục tiêu bồi thường, hỗ 
trợ tái định cư, giao đất sản xuất, hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư. Hệ thống hạ tầng thiết yếu các khu tái định cư đã được quan tâm đầu tư, 
các điểm tái định cư có điện lưới quốc gia, đường ô tô, nhà lớp học mầm non, 
nhà văn hóa và được phủ sóng truyền hình. Hệ thống chính trị ở các khu tái 
định cư được quan tâm củng cố, kiện toàn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội tại các điểm tái định cư ổn định. 

Tuy nhiên, việc giao bổ sung đất ở, đất sản xuất cho các hộ tái định cư 
còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Kết quả đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, 
chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động tái định cư chưa đạt kế hoạch. Đời 
sống của một bộ phận nhân dân tái định cư còn khó khăn. Hạ tầng tại một số 
điểm tái định cư chưa thực sự đồng bộ; tiến độ đầu tư, quyết toán các dự án, 
công trình hạ tầng còn chậm, việc quản lý, khai thác, sử dụng một số công trình 
sau đầu tư còn hạn chế. Một số kiến nghị, đề nghị của các hộ tái định cư chưa 
được giải quyết dứt điểm. 

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn là do nguồn vốn ngân sách 
trung ương phân bổ còn thấp so với tổng vốn đầu tư được phê duyệt. Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án có việc chưa chặt chẽ, quyết liệt; việc 
tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp thực hiện của các sở, ngành chưa kịp 
thời; các huyện, thành phố và một số xã chưa sâu sát địa bàn, chưa kịp thời phát 
hiện, đề xuất giải quyết kiến nghị bức xúc của nhân dân. 

2. Nhiệm vụ 

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể 
di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trong thời gian tới, Hội đồng 
nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các kiến nghị của Đoàn 
giám sát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu 
trong Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát, tích cực báo 
cáo Chính phủ bố trí, bổ sung đủ nguồn vốn đã được phê duyệt.  

b) Khẩn trương hoàn thành việc giao bổ sung đủ đất ở, đất sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp cho các hộ tái định cư theo định mức. Chỉ đạo Uỷ ban nhân 
dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát các đầu điểm hạng 
mục, công trình theo phân kỳ đầu tư để giao kế hoạch hàng năm sát với thực tế; 
ưu tiên đầu tư cho việc hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất của các hộ tái 
định cư và đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, cấp bách. Tổ chức tốt việc 
đào tạo nghề và tạo việc làm sau đào tạo cho người lao động.  

c) Tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình các điểm tái định cư, 
tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của các 
hộ tái định cư. Kịp thời ngăn chặn, xử lý những đối tượng lợi dụng khó khăn 
trong quá trình tổ chức thực hiện dự án kích động nhân dân gây mất trật tự an 
ninh tại địa phương. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện   

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2018./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo Tuyên Quang;  
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT; (Tr). 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Văn Sơn 

 
 
 

 


