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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN  

Về Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Văn bản số 2103/UBND-TCD ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh) 

A. DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG 

I. Công trình thủy điện Tuyên Quang 

Công trình thuỷ điện Tuyên Quang được khởi công xây dựng tháng 

12/2002 theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 19/4/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về đầu tư Dự án thủy điện Na Hang (nay là thủy điện Tuyên Quang), được 

đưa vào khai thác từ năm 2006, hoàn thành toàn bộ năm 2007. Công trình đem 

lại lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội cho vùng Đông Bắc nói chung trong đó có 

tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia 1.295,83 triệu 

KWh; tham gia chống lũ cho hạ du với dung tích phòng lũ 1 tỷ m3 làm giảm lũ 

cho thành phố Tuyên Quang từ 2,5m - 2,7m và giảm lũ cho Hà Nội từ 0,4 - 

0,42m; cung cấp nước ngọt mùa khô cho hạ du từ 49 m3/s - 52 m3/s góp phần 

phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

II. Di dân, tái định cư để xây dựng thủy điện Tuyên Quang 

Cùng với lợi ích tổng hợp do công trình thủy điện Tuyên Quang mang lại, 

việc xây dựng công trình thủy điện Tuyên Quang cũng ảnh hưởng trực tiếp đến 

16 xã và thị trấn Na Hang, trong đó toàn bộ 78 thôn, bản vùng lòng hồ và mặt 

bằng công trình chính thuộc 11 xã và thị trấn Na Hang phải di chuyển đến nơi ở 

mới với trên 4000 hộ và hơn 20.000 người. 

Vấn đề di dân, tái định cư cho các hộ dân là mối quan tâm lớn của nhà 

nước và được coi là hợp phần quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến xây 

dựng công trình chính. Với quan điểm và nhận thức như trên, Chính phủ đã giao 

tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên 

Quang với mục tiêu đến năm 2007 phải hoàn thành di chuyển và tái định cư. 

Yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện là phải có sự phối hợp chặt chẽ của các 

cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, với phương châm Trung ương quy 

định cơ chế chính sách, địa phương cụ thể hóa và triển khai thực hiện; tái định 

cư trong tỉnh là chính, tái định cư tập trung ở nông thôn, tái định cư đô thị, tái 

định cư xen ghép và tái định cư tự nguyện, phù hợp điều kiện sản xuất, phong 

tục tập quán và nguyện vọng của người dân ở nơi đi và nơi đến. 

Là công việc có tính chất đặc thù, lần đầu thực hiện trên địa bàn tỉnh, số 

dân bị ảnh hưởng và phải di chuyển lớn, thực hiện trong thời gian dài, phạm vi 

ảnh hưởng rộng, số hộ phải di chuyển có tới 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, do 

vậy việc di chuyển tái định cư đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân. 
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B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ 

I. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Công tác di dân tái định cư được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh 

Tuyên Quang tổ chức thực hiện tại Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 19/4/2002 

và Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại Quyết định 

số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007, tổng mức đầu tư 1.756,428 tỷ đồng; 

chính sách bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 

20/8/2003 sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 04/6/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Tuyên Quang 

đã tập trung, nghiêm túc tổ chức thực hiện. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của 

Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ 

và Bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức Chính trị - Xã 

hội cùng với sự chuẩn bị chu đáo về điều kiện thiết yếu tại khu tái định cư. Việc 

triển khai thực hiện đã được tổ chức khoa học, hợp lý, đúng quy định, quy trình 

của nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ. Đặc biệt nhờ có sự đồng thuận, nhất 

trí và tự giác chấp hành di chuyển, tái định cư của nhân dân vùng lòng hồ và mặt 

bằng công trình; sự đồng tình ủng hộ và chia sẻ, hỗ trợ về mọi mặt của nhân dân 

và chính quyền nơi xây dựng khu tái định cư trong việc sắp xếp, ổn định đời 

sống cho người dân tại nơi ở mới. Công tác di dân, tái định cư đã đạt được kết 

quả cụ thể như sau: 

Đã hoàn thành sắp xếp, di chuyển 4.116 hộ, 20.306 khẩu vùng lòng hồ và 

mặt bằng công trường đến tái định cư tại 125 điểm thuộc địa bàn 34 xã của 4 

huyện: Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, 

đúng tiến độ và đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình thực hiện. 

Đến năm 2008, đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tái định 

cư theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước; giao đủ diện tích đất theo quy 

định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20/8/2003, trong đó đất ở bình quân 

đạt mức 302,3m2/hộ (theo quy định, hộ nông nghiệp từ 200m2- 400m2; hộ phi 

nông  nghiệp từ 150m2-200m2); đất sản xuất đạt 412,5 m2/khẩu quy về đất 2 vụ 

lúa (theo quy định, đất sản xuất nông nghiệp từ 400m2 - 500m2/khẩu đất 2 vụ lúa 

hoặc từ 700m2 - 800m2/khẩu đất 1 vụ lúa hoặc từ 1.000m2 - 1.200m2/khẩu đất 

trồng màu). 

Hệ thống kết cấu hạ tầng tái định cư thiết yếu theo quy hoạch được đầu tư 

xây dựng từng bước tạo điều kiện cho người dân có điều kiện ổn định đời sống, 

phát triển sản xuất, tham gia học tập, khám chữa bệnh. 
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II. Đầu tư, hỗ trợ bổ sung sau bồi thường, tái định cư 

Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ vùng lòng 

hồ và mặt bằng công trường theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 

2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác di dân, tái định cư thủy 

điện Tuyên Quang. Trên cơ sở đánh giá về tình hình đời sống, sản xuất của 

người dân sau khi hoàn thành bồi thường, tái định cư và hiện trạng cơ sở hạ tầng 

vùng tái định cư, tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có 

chính sách hỗ trợ thêm cho người dân tái định cư và đầu tư xây dựng, nâng cấp 

các công trình hạ tầng vùng tái định cư theo hướng xây dựng nông thôn mới. 

Ngày 10/10/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1766/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định 

cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với tổng mức đầu tư 

là 1.868,935 tỷ đồng. Nội dung chính là: hỗ trợ bổ sung đất ở để mỗi hộ tái định 

cư đạt mức 400m2/hộ nông nghiệp, 200m2/hộ phi nông nghiệp; đất sản xuất 

nông nghiệp đạt mức 500m2/khẩu đất quy 2 vụ lúa; mỗi hộ tái định cư nông 

nghiệp có từ 0,5 ha đất trồng rừng; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề; hỗ trợ 

khuyến nông; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại hoặc hầm BIOGAS; đầu tư 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng… Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 

2016, được điều chỉnh kéo dài đến năm 2020. 

Kết quả thực hiện một số nội dung chính đến tháng 6/2020: Đã hỗ trợ bổ 

sung tiền mặt cho 2.840/3.011 hộ; cấp bổ sung 158,1 ha đất ruộng 2 vụ lúa; cấp 

bổ sung 2.208,8 ha đất rừng sản xuất; đầu tư xây dựng 265,28 km đường giao 

thông, xây dựng 19 công trình thủy lợi, xây dựng 6.535,5 m2 công trình dân 

dụng, nâng cấp 19 công trình cấp nước sinh hoạt, xây dựng 30 công trình thoát 

nước và vệ sinh môi trường, xây dựng 01 công trình cấp điện; hỗ trợ chi phí sản 

xuất cho 130 hộ nhận đất khai hoang mới, hỗ trợ 1.361 hộ xây dựng hầm 

BIOGAS hoặc nhà vệ sinh tự hoại, hỗ trợ khuyến nông cho 3.776 hộ, hỗ trợ dạy 

nghề cho 845 người. 

C. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN 

Việc bồi thường, tái định cư thủy điện Tuyên Quang hoàn thành đã nhiều 

năm, vì vậy có những nội dung về chính sách bồi thường, tái định cư đã tuyên 

truyền, phổ biến và giải thích cụ thể với người dân ở giai đoạn thực hiện, đến 

nay một bộ phận người dân không còn nhớ đầy đủ. Đồng thời việc thực hiện hỗ 

trợ bổ sung theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg bị kéo dài thời gian thực hiện (từ 

2012 - 2016 thành 2012 - 2020) nên có những nội dung hỗ trợ, đầu tư đã thông 

tin, phổ biến đến nhân dân nhưng đến nay chưa được thực hiện hoặc chưa thực 

hiện xong. Do vậy, hiện nay nhiều người dân tái định cư có ý kiến thắc mắc, 
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kiến nghị, đã được cơ quan chức năng xem xét, trả lời nhưng một số người dân 

vẫn chưa đồng tình, cần tiếp tục được tuyên truyền, phổ biến, giải thích. 

Những vấn đề người dân kiến nghị hiện nay tập trung vào một số nội 

dung chủ yếu sau: 

I. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

1. Những kiến nghị về bồi thường 

1.1. Về Kết luận số 34-KL/TU ngày 31/12/2002 của Tỉnh ủy (về mức đền 

bù không quá 1/4 suất đầu tư cho hộ tái định cư). Người dân cho rằng như vậy 

làm người dân mất hết giá trị đền bù về đất và tài sản trên đất đầu đi. 

Thời điểm tháng 12/2002 công trình thủy điện Tuyên Quang được khởi 

công xây dựng mà chưa có quy định về bồi thường, hỗ trợ cho người dân, chưa 

có quy định về xây dựng khu tái định cư, chưa có quyết định về tổng mức đầu tư 

cho dự án. Do vậy, để đảm bảo việc di dân tái định cư đáp ứng tiến độ xây dựng 

công trình, đồng thời đảm bảo cho các hộ di dân tái định cư về nơi ở mới có điều 

kiện ổn định đời sống phát triển sản xuất, tỉnh Tuyên Quang định hướng trong 

cơ cấu sử dụng nguồn vốn để thực hiện, với mục đích ngoài phần kinh phí đền 

bù về đất đai, tài sản, hoa màu, vật kiến trúc ... cho các hộ tái định cư, còn phải 

bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ khu 

tái định cư tại nơi đến, đảm bảo điều kiện ổn định cuộc sống bền vững, lâu dài 

cho người dân. 

Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư và ban hành Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư, trong đó quy định 

cụ thể từng nội dung của dự án, bao gồm: bồi thường, hỗ trợ cho người dân tái 

định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng cho khu tái 

định cư, đầu tư xây dựng công trình phục hồi vùng hồ thủy điện... theo các danh 

mục cụ thể. Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hồ sơ kiểm kê 

của các hộ dân, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

cho người dân đầy đủ theo trình tự thủ tục, đúng với thực tế, đúng quy định, toàn 

bộ đất đai, tài sản, vật kiến trúc, hoa màu... của nhân dân đã được kiểm kê và 

đền bù đầy đủ, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của 

nhà nước. 

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg 

là 1.756,428 tỷ đồng, tổng số tiền đã bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tái định cư là 

574,813 tỷ đồng, bằng 32,7% tổng mức đầu tư. Như vậy, việc đền bù cho hộ tái 

định cư là theo thực tế, không có việc khống chế không quá 1/4 tổng mức đầu 

tư, không đền bù đầy đủ, làm mất giá trị đền bù về đất và tài sản của người dân. 
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1.2. Về 02 Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh đền bù nhà điều chỉnh từ 

cao xuống thấp (Công văn số 910/UB-KTTH ngày 01/7/2003 đền bù nhà theo 

khẩu, mỗi khẩu 11 triệu đồng; Công văn số 1788/UB-KTTH ngày 30/9/2003 đền 

nhà theo khẩu, mỗi khẩu 7 triệu đồng thuộc thôn Nà Pài, xã Vĩnh Yên, huyện Na 

Hang) giảm của dân 4 triệu đồng/khẩu. 

Về Văn bản số 910/UB-KTTH: Trong khi Chính phủ chưa ban hành quy 

định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Tuyên Quang, để 

đảm bảo tiến độ ngăn sông xây dựng công trình theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản để phục vụ bồi thường di dân, tái 

định cư. Trong đó, Văn bản số 910/UB-KTTH ngày 01/7/2003 về việc di dân, 

tái định cư đợt I năm 2003 có quy định đền bù nhà ở và vật kiến trúc nơi đi cho 

hộ tái định cư không tính theo giá trị về nhà và vật kiến trúc theo kiểm kê, mà 

đền bù bằng hình thức cấp tiền theo nhân khẩu với mức 11 triệu đồng/khẩu hợp 

pháp có trong hộ. 

Về Văn bản số 1788/UB-KTTH: Ngày 20/8/2003, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg, trong đó có quy định bồi thường thiệt hại 

về nhà ở và vật kiến trúc khác nơi đi cho hộ tái định cư bằng cách cấp tiền để 

xây dựng nhà tại nơi ở mới theo số nhân khẩu hợp pháp (không tính theo giá trị 

về nhà và vật kiến trúc theo kiểm kê), hộ có từ 01 đến 02 khẩu được cấp tiền để 

xây dựng 25 m2 nhà/hộ, hộ có từ 03 đến 05 khẩu được cấp tiền để xây dựng 10 

m2 nhà/khẩu, hộ có từ 06 khẩu trở lên được cấp tiền để xây dựng 9 m2 nhà/khẩu. 

Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1788/UB-KTTH ngày 

30/9/2003 về đơn giá bồi thường và tái định cư thôn Nà Pài, xã Vĩnh Yên, huyện 

Na Hang, theo đó quy định bồi thường thiệt hại về nhà ở và vật kiến trúc khác 

nơi đi cho hộ tái định cư bằng cách cấp tiền để xây dựng nhà tại nơi ở mới với 

mức cụ thể: hộ có 06 khẩu trở lên 7.626.384 đồng/khẩu, hộ từ 03 đến 05 khẩu 

8.544.840 đồng/khẩu, hộ độc thân hoặc 02 khẩu 22.762.550 đồng/hộ. 

Cách bồi thường về nhà và vật kiến trúc nơi đi cho hộ tái định cư theo 

Văn bản số 910/UB-KTTH và Văn bản số 1788/UB-KTTH đều chưa phù hợp, 

không phân định được cụ thể trong tổng số tiền về nhà và vật kiến trúc chi trả 

cho mỗi hộ tái định cư bao nhiêu là tiền bồi thường thiệt hại, bao nhiêu là tiền 

hỗ trợ của nhà nước, do vậy làm phát sinh thắc mắc, so bì trong nhân dân. 

Về bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện cho toàn bộ các hộ: Thực hiện Quyết 

định số 675/QĐ-TTg, trong đó bổ sung quy định bồi thường về nhà ở theo thực 

tế thiệt hại đồng thời hỗ trợ thêm 1 khoản tiền cho mỗi nhân khẩu hợp pháp. Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 

quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Tuyên Quang, 

trong đó quy định cách tính bồi thường về nhà ở theo thực tế thiệt hại kèm theo 
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hỗ trợ làm nhà với mức 7 triệu đồng/khẩu. Cách tính này phân định rõ ràng về 

bồi thường và hỗ trợ, trong đó tiền bồi thường được tính toán xác định theo số 

liệu về nhà ở được kiểm kê của từng hộ, còn tiền hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu đều 

bằng nhau. 

Toàn bộ dự toán bồi thường, hỗ trợ của các hộ phê duyệt theo Văn bản số 

910/UB-KTTH và Văn bản số 1788/UB-KTTH đều đã được tính lại và phê 

duyệt bổ sung theo Quyết định số 309/QĐ-UBND, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và 

thống nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ di dân tái định cư thủy 

điện Tuyên Quang. Sau phê duyệt bổ sung, giá trị dự toán bồi thường, hỗ trợ của 

các hộ đều tăng, không có hộ nào dự toán thấp hơn số đã phê duyệt theo Văn 

bản số 910/UB-KTTH và Văn bản số 1788/UB-KTTH. 

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà ở và vật kiến trúc khác đã phê 

duyệt và chi trả cho hộ tái định cư là 348,864 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu tính 

theo Văn bản số 910/UB-KTTH với mức 11 triệu đồng/khẩu cho 20.306 khẩu 

thì tổng số tiền là 223,366 tỷ đồng. Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ theo Quyết 

định số 309/QĐ-UBND có lợi hơn cho hộ tái định cư so với tính theo Văn bản 

số 910/UB-KTTH, không có việc giảm bớt tiền bồi thường của người dân. 

1.3. Về chính sách đối trừ đất giữa đầu đi và đầu đến? Về Quyết định số 

3021/QĐ-CT ngày 10/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn? 

Về đối trừ đất giữa đầu đi và đầu đến: Đối trừ giá trị đất đầu đi và đầu 

đến là thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể “... Nếu giá trị đất 

được cấp thấp hơn giá trị đất bị thu hồi thì hộ được bồi thường bằng tiền phần 

giá trị chênh lệch; nếu giá trị đất được cấp cao hơn giá trị đất bị thu hồi thì hộ 

không phải bù phần giá trị chênh lệch đó”. Ủy ban nhân dân tỉnh đã áp dụng giá 

đất tại cùng một thời điểm để xác định giá trị đất bồi thường và giá trị đất được 

cấp; thực hiện đối trừ giá trị đất ở với đất ở, đất sản xuất với đất sản xuất, đảm 

bảo quyền lợi cho người dân. 

Về Quyết định số 3021/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên 

Sơn: về việc phê duyệt dự toán đối trừ giá trị đất bồi thường, hỗ trợ nơi đi và giá 

trị đất được giao nơi đến tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, trong đó nêu 

rõ: “Tổng số hộ thực hiện đối trừ đất là 458 hộ; tổng giá trị đất được bồi 

thường, hỗ trợ nơi đi là 8.008.545.333 đồng; tổng giá trị được giao nơi đến tái 

định cư là 9.339.372.150 đồng; số tiền đất phải thu theo quy định 6.295.165.556 

đồng; số tiền chênh lệch thiếu các hộ không phải nộp là 3.044.206.594 đồng; số 

tiền chênh lệch thừa các hộ được nhận là 1.713.379.777 đồng; chi phí thực hiện 

công tác đối trừ đất là 9.524.000 đồng”.  
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Như vậy, Quyết định số 3021/QĐ-CT ngày 10/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Sơn đã thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 7, 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, không thu tiền chênh lệch thiếu của các hộ dân, số tiền chênh lệch thừa các hộ 

đã được nhận đủ, không có việc nhà nước giữ lại tiền và thu tiền của người dân. 

1.4. Về đất vườn rừng, đất vườn liền kề (người dân chỉ được hỗ trợ 50.000 

đồng/ha/năm)? 

Đối với đất vườn rừng: Đất vườn rừng đã được kiểm kê và có sổ lâm bạ 

kèm theo là đất được Ủy ban nhân dân xã giao, không đủ điều kiện được bồi 

thường theo quy định tại Điều 6, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

937/QĐ-TTg, nên không được bồi thường. Hộ có đất vườn rừng đã được hỗ trợ 

100.000 đồng/ha/năm, theo số năm và diện tích tại sổ lâm bạ. 

Đối với đất vườn liền kề: Những hộ tái định cư có đất vườn liền kề đã 

được kiểm kê và đủ điều kiện bồi thường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 

bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường. 

1.5. Về đền bù theo Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ và hệ số K? 

Bồi thường, tái định cư thủy điện Tuyên Quang thực hiện theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 937/QĐ-TTg quy định tạm thời về 

bồi thường, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, sau đó được đổi tên và sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định số 675/QĐ-TTg. Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ nêu trên không quy định về hệ số K, do vậy không có cơ sở để thực hiện. 

1.6. Về việc dân lòng hồ có quyền được hưởng chế độ chính thức hay 

không? được vào năm nào (vì Quyết định 937/QĐ-TTg là quy định tạm thời)?  

Quy định tạm thời về bồi thường, tái định cư dự án thủy điện Tuyên 

Quang được ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-TTg, sau đó đã được đổi 

tên và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 675/QĐ-TTg, theo đó Quyết định số 

937/QĐ-TTg đã được đổi tên như sau: “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang”.  

Như vậy, sau đổi tên và sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 675/QĐ-TTg 

thì Quyết định số 937/QĐ-TTg không còn là tạm thời. Quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện là chính thức, đúng quy định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

1.7. Về đền bù thống nhất một giá đất đầu đi? (một số hộ được bồi thường 

giá thấp, một số hộ được bồi thường giá cao)?  

Theo quy định của Luật Đất đai, giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành được áp dụng cho mỗi năm hoặc cho một thời gian cụ thể. Do số hộ dân 
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phải di chuyển tái định cư lớn, thực hiện trong thời gian dài nên có thôn di 

chuyển trước, thôn di chuyển sau theo tiến độ xây dựng công trình và kế hoạch 

di chuyển. Căn cứ kế hoạch di chuyển tái định cư của từng thôn, Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt bồi thường, hỗ trợ để thanh toán cho các hộ tại thời điểm di 

chuyển, nên không thể áp dụng chung một giá đất cho toàn bộ các hộ. 

1.8. Về bồi thường đất và tài sản trên đất cho các trường hợp sử dụng đất 

trước ngày 15/10/1993 mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Đồng 

thời đền bù 100% tài sản trên đất đối với các hộ mới được nhận 80%? 

Đối với điều kiện bồi thường về đất: Điều kiện bồi thường về đất thực 

hiện theo quy định tại Điều 6, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

937/QĐ-TTg. Đất của hộ tái định cư tại nơi đi, có trong hồ sơ kiểm kê, nếu đủ 

điều kiện bồi thường theo quy định nêu trên đều đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt bồi thường theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với tài sản là vật kiến trúc trên đất không đủ điều kiện bồi thường: 

Hộ tái định cư có tài sản là vật kiến trúc trên đất không đủ điều kiện bồi thường 

về đất, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ 80% giá trị tài sản là thực 

hiện theo quy định tại Điều 8, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

937/QĐ-TTg. 

1.9. Về áp dụng Luật Đất đai 2003 cho các hộ có Quyết định phê duyệt dự 

toán bồi thường, hỗ trợ ngày 30/10/2004? 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Tuyên Quang 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg (có viện dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 22/1998/NĐ-CP), sửa đổi bổ sung tại Quyết định 

số 675/QĐ-TTg. 

Luật Đất đai năm 2003 không quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất, mà giao cho Chính phủ quy định tại Nghị định 

197/2004/NĐ-CP đồng thời thay thế cho Nghị định 22/1998/NĐ-CP. Tuy nhiên, 

Nghị định 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005, do vậy hộ 

có Quyết định phê duyệt bồi thường ngày 30/10/2004 không thuộc đối tượng áp 

dụng của Nghị định 197/2004/NĐ-CP. 

2. Những kiến nghị về hỗ trợ. 

2.1. Về hỗ trợ khuyến nông, lâm, thủy sản theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ là 05 triệu đồng/hộ, nhưng thực tế người dân mới 

được nhận 03 triệu đồng bằng giá 01 con lợn 20kg và giá 7 bao cám? 

Quy định về hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo Quy 

hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
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như sau: “Tiếp tục chương trình hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 

cho các hộ tái định cư..., mức hỗ trợ tối đa không quá 05 triệu đồng/hộ”. 

Mức hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm cụ thể cho mỗi hộ tái định cư được 

xác định bằng giá trị vật tư, con giống của mô hình khuyến nông do hộ đăng ký 

thực hiện, theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mức 

hỗ trợ cho mô hình khuyến nông của mỗi hộ không quá 5 triệu đồng là đúng quy 

định của Thủ tướng Chính phủ (nhà nước không quy định mức tối thiểu). 

2.2. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng hầm BIOGAS hoặc nhà vệ sinh tự hoại, 

tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 05 triệu đồng/hộ là theo quy định nào? 

Việc hỗ trợ 05 triệu đồng/hộ để xây dựng hầm BIOGAS hoặc nhà vệ sinh 

tự hoại là thực hiện theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: “hỗ trợ các hộ tái định cư và hộ sở tại nhường 

đất để xây dựng điểm tái định cư kinh phí đầu tư xây dựng hầm BIOGAS hoặc 

nhà vệ sinh tự hoại với mức hỗ trợ là 05 triệu đồng/hộ”. Như vậy, việc hỗ trợ 05 

triệu đồng/hộ là đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

1766/QĐ-TTg. 

2.3. Về mức hỗ trợ một lần việc mua giống, phân bón cho các hộ dân 

được giao đất khai hoang theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 

1766/QĐ/TTg? 

Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTgcó quy định hỗ trợ 

cho hộ nhận bổ sung đất sản xuất là đất khai hoang mới như sau: “Hỗ trợ 01 lần 

toàn bộ kinh phí mua giống, phân bón cho 01 vụ sản xuất theo định mức và quy 

trình do Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, nhưng không quá 05 triệu 

đồng/hộ”.  

Như vậy, chỉ những hộ tái định cư được giao bổ sung đất sản xuất là đất 

khai hoang mới, mới được hỗ trợ. Thực tế đất sản xuất cấp bổ sung cho hộ tái 

định cư khi thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg hầu hết được chuyển nhượng 

từ hộ sở tại, đến nay có 130 hộ tái định cư được cấp bổ sung đất sản xuất trong 

đó có đất khai hoang mới, đã được hỗ trợ một lần kinh phí mua giống, phân bón 

trị giá 210,13 triệu đồng.  

2.4. Về hỗ trợ bổ sung đất ở theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ? 

Thực hiện Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh 

đã cấp đất ở cho 3.914 hộ với tổng diện tích là 1.183.327 m2, bình quân đạt 

302,3 m2/hộ, trong đó có 923 hộ đã đạt mức 200 m2/hộ tái định cư phi nông 

nghiệp và 400 m2/hộ tái định cư nông nghiệp. 

http://luat.xalo.vn/thuat-ngu-phap-ly/133351192/Xay-dung.html
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Theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg số hộ được hỗ trợ bổ sung đất ở (hộ 

nông nghiệp có dưới 400 m2 và hộ phi nông nghiệp có dưới 200 m2) là 3.011 hộ, 

đến nay đã hỗ trợ bằng tiền cho 2.840/3.011 hộ, tỷ lệ 94,3 %. 

Số hộ còn lại chưa được nhận tiền hỗ trợ hầu hết là do còn vướng mắc về 

thủ tục nhận tiền (như: vắng mặt tại nơi ở, đang giải quyết việc người dân lấn 

chiếm đất, đang xem xét xác minh ranh giới và diện tích đất được giao ...), Ủy 

ban nhân dân các huyện đang giải quyết các vướng mắc và thủ tục liên quan để 

hoàn thành hỗ trợ cho các hộ tái định cư còn lại. 

2.5. Về bổ sung đất ở bằng tiền thực hiện theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP 

ngày 13/8/2009 của Chính phủ? tạo quỹ đất ở để giao cho các hộ dân bằng đất 

đối với các hộ chưa nhận tiền? 

Về Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009: Nghị định 69/2009/NĐ-CP 

của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. 

Việc hỗ trợ bổ sung đất ở cho các hộ tái định được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 30/8/2018, mức hỗ trợ gồm: 

(1) giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cụ thể cho từng khu vực theo 

quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về giá đất; (2) mức hỗ trợ chi phí tạo mặt bằng (được tính theo khối lượng 

bình quân thực tế các khu tái định cư đã thực hiện và chi phí đầu tư theo định 

mức kinh tế kỹ thuật hiện nay của nhà nước). Mức hỗ trợ theo Quyết định 

965/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 đã đảm bảo về cơ sở pháp lý và thực tiễn.   

Về số hộ chưa nhận tiền hỗ trợ: Hiện còn 34 hộ (tập trung ở xã Kim Phú 

thành phố Tuyên Quang và xã Hoàng Khai huyện Yên Sơn) chưa nhận tiền với 

lý do là mức hỗ trợ thấp (chiếm 1,12% số hộ được hỗ trợ). Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên 

Quang tiếp tục giải thích để thực hiện hỗ trợ dứt điểm cho các hộ trên theo 

Quyết định 965/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.6. Về hỗ trợ bổ sung đất sản xuất một số nơi chưa đủ 500 m2 đất hai vụ 

lúa/khẩu nông nghiệp? 

Tổng diện tích đất sản xuất quy 02 vụ lúa đã giao là 7.757.267 m2 cho 

15.037 nhân khẩu, bình quân đạt 515,9 m2/khẩu, trong đó khu tái định cư diện 

tích giao bình quân thấp nhất có mức giao đạt 464,18 m2/khẩu (xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên); khu tái định cư diện tích giao bình quân cao nhất có mức giao 

đạt 558,36 m2/khẩu (xã Thanh Tương, huyện Na Hang). 

Do một số địa phương có khó khăn về quỹ đất, nên còn một số hộ tái định 

cư chưa được giao bổ sung đạt mức 500 m2/khẩu, dự án cần tiếp tục đầu tư trưng 

dụng khoảng 8,56 ha đất 02 vụ lúa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
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đang tiếp tục đầu tư, hỗ trợ bổ sung đất sản xuất giao cho các hộ tái định cư thủy 

điện Tuyên Quang hoàn thành dứt điểm trong năm 2020. 

3. Những kiến nghị về xây dựng kết cấu hạ tầng 

3.1. Về xây dựng bể nước 02 m3/hộ theo khoản 4, Điều 14 Quyết định số 

937/QĐ-TTg như thế nào? mức hỗ trợ cho hộ tự xây bể là bao nhiêu? 

Khoản 4, Điều 14,Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-TTg 

quy định hộ tái định cư được cấp nước sinh hoạt bằng giếng; đối với những nơi 

sử dụng công trình cấp nước tập trung mỗi hộ tái định cư được nhà nước đầu tư 

xây dựng 01 bể nước 02 m3, việc đầu tư xây bể thực hiện theo quy định của nhà 

nước về quản lý đầu tư xây dựng. 

Tại một số điểm tái định cư, do thay đổi phương án và kế hoạch bố trí tái 

định cư nên có một số hộ khi về nơi tái định cư chưa có bể nước được xây dựng 

sẵn, người dân tự xây dựng và sử dụng. Các trường hợp này được nhà nước 

thanh toán tiền xây dựng bể nước trên cơ sở dự toán xây dựng bể nước 02 m3 tại 

khu vực đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng số hộ đã được thanh toán 

tiền xây dựng bể nước là 395 hộ, tổng số tiền đã thanh toán là 1,089 tỷ đồng. 

3.2. Về đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư theo Quyết định 

1766/QĐ-TTg (công trình giao thông; công trình kiến trúc công cộng; công 

trình bãi rác; công trình nắp rãnh thoát nước khu tái định cư; công trình cấp 

điện sinh hoạt; Công trình nghĩa địa; công trình cấp nước sinh hoạt; công trình 

thủy lợi)? 

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu tái định cư được thực hiện theo 

danh mục các đầu điểm công trình hạ tầng tại Quy hoạch di dân, tái định cư thủy 

điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1766/QĐ-TTg và kế hoạch bố trí vốn của Chính phủ. 

Đến hết năm 2019, Chính phủ mới cấp 921,831 tỷ đồng (tương đương 

49,32% số vốn). Đến ngày 25/3/2020, Chính phủ cấp theo kế hoạch cho dự án 

500 tỷ đồng (tương đương 26,75% số vốn) để thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định 258/QĐ-UBND ngày 

02/7/2020 về việc phê duyệt vốn đầu tư và xât dựng thực hiện điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang năm 2020 

và đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ngành có liên quan 

tổ chức thực hiện. 

II. Về tiếp tục đầu tư, hỗ trợ sau bồi thường tái định cư theo Quyết 

định số 1766/QĐ-TTg 

Thời gian tới, khi được Chính phủ bố trí nguồn vốn, tỉnh Tuyên Quang 

tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của Quy hoạch được duyệt tại Quyết định 
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số 1766/QĐ-TTg đúng theo nội dung đã tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân 

khi triển khai Quy hoạch, với một số nội dung chủ yếu sau : 

1. Về hỗ trợ cho hộ tái định cư 

Tiếp tục hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề; hỗ trợ chi phí sản xuất cho hộ 

nhận bổ sung đất khai hoang mới; hỗ trợ cấp bổ sung đất sản xuất (đất ruộng và 

đất rừng sản xuất); hỗ trợ bổ sung đất ở (phần vốn để hoàn trả khoản vay ngân 

sách tỉnh); hỗ trợ xây dựng hầm Biogas hoặc nhà vệ sinh tự hoại. 

2. Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

Khi được Trung ương giao vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo 

đầu tư các công trình theo quy định. 

Việc tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, 

chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư; giải thích cụ thể các nội dung chính 

nêu trên sẽ giúp người dân nắm rõ chế độ, chính sách của nhà nước cũng như 

hiểu rõ việc triển khai thực hiện của tỉnh Tuyên Quang là đúng quy định của 

Chính phủ, để người dân yên tâm chăm lo sản xuất, xây dựng cuộc sống, không 

bị phân tán tư tưởng, không tham gia vào việc kiến nghị, đề nghị về những vấn 

đề đã được thực hiện và giải quyết đúng quy định của nhà nước./. 
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