
1 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Tổng kết 7 năm (2014-2021) thực hiện chính sách đặc thù về di dân,  

tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg  

và Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

 (Kèm theo Công văn số           /BNN-KTHT  ngày       tháng  9  năm 2021 

 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI 

ĐỊNH CƯ (TÍNH ĐẾN THÁNG 8/2021) 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Đánh giá đầy đủ, toàn diện quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác 

di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện (như: ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định, Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn, tổ chức bộ máy thực hiện di dân, 

tái định cư). 

2. Kết quả lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư 

- Số khu, điểm tái định cư đã phê duyệt là ........khu, .... điểm tái định cư; 

- Số khu, điểm tái định cư chưa phê duyệt, nguyên nhân. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 1 đính kèm) 

3. Kết quả di chuyển dân:  

Tổng số dân phải di chuyển tái định cư theo quy hoạch là: ......hộ, ........ 

khẩu, trong đó: 

- Số dân đã di chuyển đến các khu, điểm tái định cư là: ........hộ, ......... 

khẩu; trong đó: Tái định cư tập trung là ........ hộ, ..... khẩu; tái định cư xen nghép 

là ...... hộ, ..... khẩu; tái định cư tự nguyện là ...... hộ, .....khẩu. 

- Số dân chưa di chuyển là ............ hộ, ............ khẩu. 

- Đánh giá nguyên nhân chưa hoàn thành công tác di chuyển dân đến các 

khu, điểm tái định cư. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 1 đính kèm) 

4. Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt là ....... triệu 

đồng, trong đó:  

- Kinh phí đã thực hiện là ............ triệu đồng; 

- Kinh phí chưa thực hiện là ........ triệu đồng. 
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- Tổng số hộ tái định cư đã được bồi thường, hỗ trợ là .......... hộ; số hộ 

chưa được bồi thường, hỗ trợ là ........... hộ, kinh phí chưa bồi thường, hỗ trợ cho 

các hộ tái định cư là ........... triệu đồng. 

- Đánh giá nguyên nhân chưa hoàn thành thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 2 đính kèm) 

5. Kết quả thu hồi đất 

Tổng diện tích đất phải thu hồi thuộc theo quy hoạch (cả nơi đi và nơi đến) 

là ........ha, trong đó: Đất nông nghiệp là ........ ha; đất phi nông nghiệp là: ....... ha; 

đất chưa sử dụng là: ....... ha, trong đó: 

- Tổng diện tích đất đã thu hồi (cả nơi đi và nơi đến) là ..........ha, bao 

gồm: Đất nông nghiệp là ............ ha; Đất phi nông nghiệplà: ............ ha; Đất 

chưa sử dụng là: ........... ha. 

- Tổng diện tích đất chưa thu hồi (cả nơi đi và nơi đến) là ..........ha, bao 

gồm: Đất nông nghiệp là .............. ha; đất phi nông nghiệplà :........... ha; đất 

chưa sử dụng là: ........... ha. 

- Đánh giá nguyên nhân chưa hoàn thành công tác thu hồi đất. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 3 đính kèm) 

6. Kết quả giao đất ở và đất sản xuất cho các hộ tái định cư 

a) Đất ở  

- Tổng diện tích đất ở phải giao cho các hộ TĐC theo quy hoạch là ....ha; 

trong đó: Diện tích đã giao là ......... ha; chưa giao là ........ ha; 

- Tổng số hộ tái định cư được giao đất ở theo quy hoạch là .......... hộ, 

trong đó:  

+ Số hộ tái định cư đã được giao đất ở là ........ hộ; giao bình quân cho một 

hộ là ......... m2/hộ. 

- Số hộ tái định cư chưa được giao đất ở là ......... hộ. 

 b) Đất sản xuất 

- Tổng diện tích đất sản xuất phải giao cho các hộ tái định cư theo quy 

hoạch là ........ ha; trong đó: Diện tích đã giao là ......... ha; chưa giao là ........ ha; 

- Tổng số hộ tái định cư được giao đất sản suất theo quy hoạch là ....... hộ, 

trong đó:  

+ Số hộ tái định cư đã được giao đất sản xuất là ........ hộ; giao bình quân 

cho một hộ là ......... m2/hộ. 

- Số hộ tái định cư chưa được giao đất sản xuất là ......... hộ. 
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c) Đánh giá nguyên ngân chưa hoàn thành việc giao đất cho các hộ tái 

định cư 

- Nguyên nhân chưa hoàn thành giao đất ở; 

- Nguyên nhân chưa hoàn thành giao đất sản xuất. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 4 đính kèm) 

7. Về nhà ở tái định cư:  

- Số hộ tái định cư đã có nhà ở được xây dựng theo quy định tại khoản 2, 

Điều 12 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg là ……… hộ; 

- Số hộ tái định cư chưa có nhà ở theo quy định tại khoản 2, Điều 12 

Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg là ……. hộ; nguyên nhân. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 5 đính kèm) 

8. Kết quả đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại khu điểm 

tái định cư thuộc các dự án thủy lợi, thủy điện (như: nhà ở, giao thông, thủy 

lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, trạm y tế, trường học,...) 

Tổng số công trình (dự án thành phần) theo quy hoạch khu, điểm tái định 

cư được phê duyệt là ............. công trình, trong đó: 

- Số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng là ............. công trình. 

- Số công trình đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện là .....công trình; 

nguyên nhân. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 5 đính kèm) 

9. Quản lý và bàn giao khu, điểm tái định cư 

- Kết quả bàn giao các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng sau khi hoàn 

thành xây dựng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng tại các khu, điểm tái định cư. 

- Đánh giá ưu, nhược điểm trong việc bàn giao cho các tổ chức và địa 

phương tự quản lý, sử dụng; việc duy tu, bảo dưỡng công trình trong quá 

trình vận hành, khai thác công trình. 

10. Kết quả thực hiện vốn đầu tư Dự án di dân, tái định cư các công 

trình thủy lợi, thủy điện. 

 Kết quả thực hiện như bảng sau: 

TT Các hạng mục 

Tổng vốn  

đầu tư 

được duyệt 

(tỷ đồng) 

Tổng kế 

hoạch vốn 

đã giao 

(tỷ đồng) 

Kết quả 

giải ngân đến 

tháng 8/2021 

(tỷ đồng) 

 TỔNG CỘNG    

1 Bồi thường, hỗ trợ TĐC    

2 
Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, 

điểm TĐC    

3 Chi phí khác và dự phòng    

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 6 đính kèm) 
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11. Đánh giá chung kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư  

a) Kết quả đạt được. 

b) Một số tồn tại, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm 

của các địa phương, chủ đầu tư và các ngành khi thực hiện chính sách di dân, tái 

định cư thủy lợi, thủy điện. 

c) Giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT 

CHO NGƯỜI DÂN SAU TĐC CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 

1. Kết quả lập, phê duyệt Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người 

dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện  

Tổng số “Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định 

cư thủy lợi, thủy điện” theo quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 

18/11/2014 đã lập, phê duyệt là …….….. dự án, trong đó: 

- Dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư là …… dự án. 

- Dự án chưa phê duyệt là …………..…… dự án. Nguyên nhân. 

2. Kết quả thực hiện các Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 

sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. 

3. Đánh giá kết quả đạt được, những mặt tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình lập, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án. 

4. Kế hoạch thực hiện Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 

sau tái định cư thủy lợi, thủy điện giai đoạn 2021-2025 (nếu có). 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 7 đính kèm) 

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI 

DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 

1. Đánh giá thực trạng đời sống của người dân tái định cư các dự án thủy 

lợi, thủy điện (như: thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ người 

dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường, sử dụng điện sinh hoạt, 

nhà ở,...). 

2. Đánh giá thực trạng sản xuất của người dân tại các khu, điểm tái định 

cư (về trồng trọt, chăn nuôi, trồng và chăm sóc rừng, ...); tình hình liên kết, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản của các hộ dân tại các khu, điểm tái định cư, 

những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. 

3. Về đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người dân tại các 

khu, điểm tái định cư: Đánh giá chung về thực trạng đào tạo, việc làm của người 

dân tái định cư thuộc các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn; nguồn thu nhập 

chính của người dân tái định cư. 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy 

lợi, thủy điện quy định tại các Quyết định: số 64/2014/QĐ-TTg và số 

06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và hệ thống các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đề xuất 

cụ thể các nội dung và những điều, khoản quy định tại các Quyết định: số 

64/2014/QĐ-TTg và số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần sửa đổi, 

bổ sung nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay và tổ chức triển khai 

thực hiện trong thời gian tới một cách rõ ràng, dễ hiểu, thuận lợi, thiết thực và 

hiệu quả. 

3. Kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc./. 
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