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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ
của Phòng Thẩm định và Phòng Đền bù,
GIÁM ĐỐC
BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG
Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-NPT ngày 30/06/2008 của Hội đồng thành
viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Ban
quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB);
Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 08/06/2019 của Hội đồng
thành viên EVNNPT về việc phân cấp quyết định đầu tư xây dựng trong
EVNNPT;
Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-CPMB ngày 17/06/2019 về việc ban hành
qui định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác ĐTXD của CPMB;
Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-CPMB ngày 09/10/2019 về việc ban hành
Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của CPMB;
Để kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
trong CPMB nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý điều hành các dự
án của CPMB;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Thẩm định
và Phòng Đền bù, gồm các nội dung sau:
1- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thẩm định:
a- Chức năng, bổ sung thêm nội dung: Lập kế hoạch và đăng ký Quy
hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất với các địa phương cho các dự án phù
hợp với quy hoạch điện Quốc gia.
b- Nhiệm vụ, bổ sung thêm các nội dung:
- Chủ trì cùng các đơn vị Tư vấn thiết kế phối hợp với Sở Công thương
các tỉnh rà soát quy hoạch điện lực các tỉnh được duyệt, quy hoạch điện Quốc
gia được Chính phủ phê duyệt để lập bộ số liệu nhu cầu đất sử dụng cho các dự
án gửi UBND các tỉnh đăng ký Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.
- Chủ trì lập đề cương, dự toán chi phí thực hiện lập thủ tục đăng ký Quy
hoạch sử dụng đất và xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích xây dựng dự án theo quy định cùng với việc thỏa thuận tuyến, trình cấp
thẩm quyền phê duyệt.
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2- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đền bù:
a- Chức năng, bổ sung thêm nội dung: Đăng ký Kế hoạch sử dụng đất
hàng năm cho các dự án.
b- Nhiệm vụ, bổ sung thêm các nội dung:
- Trình các địa phương đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho các dự án hàng
năm và “cập nhật bổ sung theo quy định (nếu có)”.
- Phối hợp Phòng Thẩm định, các đơn vị Tư vấn rà soát quy hoạch điện
lực các tỉnh được duyệt, quy hoạch điện Quốc gia được Chính phủ phê duyệt để
lập bộ số liệu nhu cầu đất sử dụng cho các dự án. Thực hiện các thủ tục trình cấp
thẩm quyển phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và xin chủ trương chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng dự án được giao.
- Chủ trì thương thảo, ký kết và quản lý các hợp đồng: Tổ chức thực hiện
công tác bồi thường GPMB với địa phương; Tư vấn thực hiện công tác
BTGPMB; Tư vấn làm các thủ tục liên quan về rừng và “phối hợp Tư vấn thực
hiện các thủ tục xin chuyển đổi rừng để xây dựng dự án khi được chấp nhận chủ
trương”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung
khác của Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của
CPMB được ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-CPMB ngày
09/10/2019 không có gì thay đổi.
Điều 3. Các ông Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổng hợp và Trưởng các
phòng chức năng thuộc CPMB căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;
- Lưu: TH.

Nguyễn Đức Tuyển
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