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Ngày 10.9, đoàn công tác Bộ NNPTNT do ông Nguyễn Văn Đủ - Phó Cục trưởng Cục 

Kinh tế hợp tác-phát triển nông thôn - làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng 
Nam về công tác bồi thường, tái định cư tại các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 
hàng chục dự án thủy điện, trong đó có 3 công trình thủy điện lớn là thủy điện Sông Tranh 2, 
A Vương và Sông Bung 4. Tổng số hộ dân thuộc diện di dời tái định cư là hơn 1.800 hộ dân. 
Trong đó, hơn 1.600 hộ với 7.884 nhân khẩu đã được thực hiện việc di dời, tái định cư, 180 
hộ với gần 750 nhân khẩu chưa được di dời, tái định cư. 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Gặp - Phó GĐ Sở NNPTNT Quảng Nam - hiện 
người dân tại các khu tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc bố trí không đủ đất 
sản xuất, đất đai xấu. Do thiếu đất sản xuất nên người dân tái định cư các thủy điện Sông 
Tranh 2 và A Vương đã phá rừng đầu nguồn để lấy đất sản xuất. 

Chất lượng các công trình tái định cư cũng chưa đảm bảo, nhanh xuống cấp, làng tái 
định cư và nhà dân xây dựng không theo tập quán người dân. Chỉ sau vài năm, hàng trăm nhà 
dân và trường học tại các khu tái định cư đã hư hỏng, xuống cấp, nhiều nhà bị bỏ hoang. Tổng 
số hộ nghèo trong các xã khu vực tái định cư chiếm 87,61% tổng số hộ dân. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - tỉnh chưa có 
kinh nghiệm trong quá trình xây dựng khu tái định cư và hiện còn tồn tại nhiều khó khăn cho 
người dân. Nhiều văn bản chỉ đạo chính sách tái định cư còn bất cập khiến địa phương lúng 
túng, khó vận dụng. Chính sách giải quyết việc làm còn nhiều nan giải. Vì vậy, đã dẫn đến 
nhiều tồn tại chưa thể giải quyết dứt điểm. 

Về giải quyết hậu tái định cư, hiện Quảng Nam đã quyết định xử lý 1.000ha đất rừng 
nguyên sinh phòng hộ đầu nguồn để chuyển sang đất sản xuất cho người dân. 

 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đủ cho biết, đoàn công tác ghi nhận hiện 

thực tại các khu tái định cư thủy điện để tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Theo 
ông Đủ, không chỉ ở Quảng Nam mà hầu hết các dự án thủy điện trên cả nước đều có nhiều 
tồn tại vướng mắc trong việc tái định cư và việc xử lý “hậu tái định cư” vô cùng khó khăn. 

 
“Hiện chúng ta mới quan tâm ổn định sản xuất bước đầu, chứ chưa tính đến phát triển 

cuộc sống lâu dài của người dân tái định cư. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cho người dân tái định 
cư thủy điện với mức 19 triệu đồng/hộ phát triển sản xuất là rất thấp. Để giải quyết dứt điểm 
hậu tái định cư, chúng tôi đề nghị giữa EVN và tỉnh Quang Nam cần phải rà soát lại và xử lý 
tổng thể, dứt điểm những vướng mắc, tránh kéo dài càng phát sinh nhiều bất lợi” - ông Đủ 
nói. 

 
 

 


