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Số:            /BC-UBND Quảng Nam, ngày       tháng 7 năm 2021                                
BÁO CÁO

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND
ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH 
VỀ QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 
các Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 về việc Phê duyệt quy 
hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 18/QĐ-UBND 
ngày 04/01/2012 về Phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Ag Rồng, huyện Tây 
Giang vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên địa 
bàn tỉnh có 34 dự án thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất là 425,9MW, 
điện lượng trung bình năm dự kiến là 1.703,9 triệu kWh.

Thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên 
địa bàn tỉnh. Qua kết quả rà soát, UBND tỉnh đã loại khỏi Quy hoạch 04 thủy 
điện vừa và nhỏ là Hà Ra, Bông Miêu, Nước Xa và Ag Rồng (Hội đồng nhân 
dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 08 đã thống nhất tại Nghị Quyết số 
79/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 và Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ 
họp thứ 05 đã thống nhất tại Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19/7/2017) và 
điều chỉnh quy hoạch (bổ sung và điều chỉnh quy mô công suất) của một số dự 
án (Bộ Công Thương phê duyêt). Đến nay, quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ 
tỉnh có 36 dự án với tổng công suất 611,96MW; điện lượng bình quân năm 
2.175,09 triệu kWh/năm.

Tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ tính 
đến ngày 10/7/2021, như sau:

- 13 công trình đã phát điện với công suất thiết kế 215,96MW bao gồm: 
Sông Cùng (1,3MW), Đại Đồng (0,6MW), Khe Diên (15MW), Za Hung 
(30MW), Trà Linh (7,2MW), An Điềm 2 (15,6MW), Tà Vi (3MW), Đăk Mi 
4C (18MW), Sông Bung 4A (49MW), Đăk Sa (1,96MW) và A Vương 3 
(4,8MW), Đăk Pring (7,5MW), Sông Tranh 3 (62MW).

- 07 công trình đang thực hiện đầu tư xây dựng với công suất thiết kế 
172,4MW, bao gồm: Tr’Hy (30 MW),  Sông Tranh 4 (48MW), Nước Biêu 
(14MW), Đăk Di 1 (28MW), Đăk Di 2 (20MW), Tầm Phục (2,4MW), Nước 
Chè (30,0MW).
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- 16 dự án đang triển khai thực hiện đầu tư với công suất thiết kế 
223,6MW, bao gồm: 

+ 12 dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư với công suất 
thiết kế 167,2MW: Chà Vàl (4,5MW), Sông Bung 3A (20MW), A Vương 5 
(8MW), Nước Bươu (12,8MW), Trà Linh 2 (27MW), Đăk Pring 2 (8,0MW), 
Trà Linh 1 (29,6MW), Tăk Lê (20,8MW), Nước Lah 1 (4,0MW), Nước Lah 2 
(7,0MW), Trà Leng 1 (12,0MW), Trà Leng 2 (18,0MW).

+ 04 dự án chưa cấp Quyết định chủ trương đầu tư với công suất thiết 
kế 49,4MW: Sông Bung 3 (16,0MW), A Vương 4 (10MW),  A Banh (4,2MW), 
Đăk Di 4 (19,2MW).

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 

1. Một số kết quả đạt được
- Góp phần huy động được nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

người dân vùng dự án: đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, 
nước, nhà tình nghĩa, công trình phúc lợi, ... đồng thời cũng giải quyết một 
phần lực lượng lao động địa phương trong quá trình xây dựng cũng như vận 
hành phát điện.

- Đã huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển với sự tham gia 
của nhiều thành phần kinh tế, nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước. Trong 
giai đoạn 2007-2020, các dự án thủy điện đã đầu tư với tổng số vốn khoảng 
35.000 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng từ nguồn đóng 
của các dự án thủy điện đã giúp cho người dân tham gia bảo vệ rừng có thêm 
nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình, nâng cao ý thức 
trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, qua đó góp phần tăng nguồn 
lực cho công tác bảo vệ rừng, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 
các hành vi xâm hại đến rừng.

- Đảm bảo nhu cầu cung ứng điện cho toàn tỉnh và cung cấp cho hệ thống 
điện quốc gia; góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đóng góp nguồn thu ngân sách tỉnh, đặc biệt 
là các huyện miền núi khó khăn.

- Một số dự án thủy điện vừa và nhỏ khi vào hoạt động sẽ tạo thêm một 
nguồn cấp điện (từ các trạm biến áp của các NMTĐ) đảm bảo ổn định, chất 
lượng cho khu vực các huyện miền núi để phát triển kinh tế - xã hội: Cụm thủy 
điện Nam Trà My cấp điện cho các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My; TBA 
thủy điện Tr’Hy cấp điện cho các xã biên giới huyện Tây Giang; TBA đấu nối 
các thủy điện Nam Giang cấp điện cho các xã biên giới huyện Nam Giang; ...

- Việc quản lý, vận hành và chế độ thông tin, báo cáo của các công trình 
hồ chứa thủy điện thực hiện đảm bảo theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, 
đơn hồ chứa và các Quy chế phối hợp được ký kết, qua đó đã góp phần đáng kể 
trong việc giảm lũ, chậm lũ cho hạ du trong mùa lũ và đảm bảo nguồn nước 
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phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho nhân dân vùng hạ du và chống 
xâm nhập mặn trong mùa cạn. Trong các năm gần đây, mặc dù các vùng lân 
cận đều có xẩy ra tình trạng thiếu nước do hạn hán thì Quảng Nam vẫn cơ bản 
đảm bảo được nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như sinh 
hoạt của người dân vùng hạ du. 

2. Những tồn tại, hạn chế
- Các dự án thủy điện đều nằm ở các khu vực miền núi nên ít nhiều đều có 

tác động đến các loại đất rừng, rừng.
- Một số diện tích đất khai hoang cấp cho dân từ chủ đầu tư các dự án thủy 

điện rất xấu, sản xuất hiệu quả thấp.
- Người dân tái định cư được tham gia và hưởng lợi từ việc chăm sóc, bảo 

vệ rừng nhưng thu nhập cũng chưa cao.
- Nhà ở tái định các dự án thủy điện tuy đầu tư có kiên cố nhưng chất 

lượng chưa cao, chưa phù hợp với tập quán của đồng bào.
- Một số công trình kết cấu hạ tầng tại các khu tái định cư nhanh xuống 

cấp nhưng sau khi bàn giao cho địa phương quản lý thì khó khăn trong việc duy 
tu, sửa chữa do thiếu vốn.

- Trong quá trình thực hiện, các tuyến đường giao thông phục vụ thi công 
xây dựng và vận hành các dự án thủy điện được xây dựng. Một số tuyến đường 
đã bị sạt lỡ do ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

- Một số dự án thủy điện vừa và nhỏ sau khi có chủ trương cho phép 
nghiên cứu, được bổ sung quy hoạch thì một số nhà đầu tư đã chậm triển khai 
thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hoặc được cấp Quyết định chủ 
trương đầu tư, các chủ đầu tư không triển khai đầu tư theo đúng các tiến độ 
cam kết, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nội dung theo quy hoạch 
thủy điện được duyệt.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án 

thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đa số ít ảnh hưởng đến môi trường, đất 
và rừng các loại, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống 
của người dân vùng núi qua việc được nhận khoán bảo vệ rừng từ nguồn thu 
Dịch vụ chi trả môi trường rừng của các nhà máy thủy điện.

Tuy nhiên, một số dự án sau khi có chủ trương cho phép nghiên cứu, được 
bổ sung quy hoạch thì một số nhà đầu tư đã chậm triển khai thực hiện các thủ 
tục đầu tư theo quy định, gây bức xúc trong dự luận, nhân dân; làm ảnh hưởng 
đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác có liên quan gần 
khu vực dự án.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình 

thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý quy hoạch, đầu tư 
xây dựng dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; qua đó, đã chỉ đạo Sở 
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Công Thương tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, kiểm tra 
thực tế và cập nhật kết quả kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện công tác quản 
lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện 
trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung báo cáo và đề xuất biện 
pháp xử lý, khắc phục, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 21/5/2021, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Báo cáo 93-BC/BCSĐ) và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã có kết luận tại Thông báo số 183-TB/TU ngày 15/6/2021, theo đó thống 
nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 06 dự án thủy điện: A Vương 4, 
Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh,  Chà Vàl, Đăk Pring 2 (trong đó, có 02 dự án 
đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư là Chà Vàl, Đăk Pring 2; còn lại 04 dự án 
chưa cấp Quyết định chủ trương đầu tư), cụ thể như sau:

1. Đăk Pring 2 (8MW), huyện Nam Giang:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.
- Tiến độ theo cam kết: Khởi công tháng 01/2018; phát điện tổ máy số 01: 

8/2019.
- Không ảnh hưởng di dời, tái định cư.
- Về chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất là 45,2ha (bình quân 

5,65ha/01MW). 
- Về ảnh hưởng đến rừng: Dự án chưa có kết quả đo đạc giải thửa nên 

chưa thực hiện đánh giá hiện trạng rừng bị ảnh hưởng đến dự án. 
- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Đang đo đạc giải thửa. Chưa thực 

hiện công tác đền bù.
- Tình hình thực hiện đầu tư: Đã thẩm định TKCS.
- Kết quả giải ngân cho dự án: Đã giải ngân 7,0 tỷ đồng trên tổng mức đầu 

tư là 195,82 tỷ đồng.
2. Chà Vàl (7MW), huyện Nam Giang: 
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án lưới điện miền Trung (Tổng Công ty 

Điện lực Miền Trung).
- Tiến độ theo cam kết: Khởi công tháng 12/2017; phát điện tổ máy số 01 

tháng 12/2019.
- Không ảnh hưởng di dời, tái định cư.
- Về chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất là 42,11ha (bình quân 

6,02ha/01MW); ảnh hưởng đến 13,03ha đất rừng phòng hộ; không ảnh hưởng 
đến đất rừng đặc dụng. 

- Về ảnh hưởng đến rừng: dự án ảnh hưởng đến 7,18ha rừng trồng có chức 
năng phòng hộ. Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục để trồng rừng thay thế.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: Đang trình Sở Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định hồ sơ đo đạc giải thửa.
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- Tình hình thực hiện đầu tư: Đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM); đã thẩm định thiết kế cơ sở; đang thực hiện thủ tục 
thẩm định thiết kế kỹ thuật.

- Kết quả giải ngân cho dự án: Đã giải ngân 12,00 tỷ đồng trên tổng mức 
đầu tư là 270,41 tỷ đồng.

3. A Vương 4 (10MW), huyện Tây Giang: 
- Về chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất là 82,82ha (bình quân 

8,28ha/01MW); ảnh hưởng đến 3,89ha đất rừng sản xuất.
- Về ảnh hưởng đến rừng: Chưa đánh giá hiện trạng rừng. 
4. Sông Bung 3 (16MW), huyện Nam Giang: 
- UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần FCL làm chủ đầu tư tại 

Công văn số 1842/UBND-KTN ngày 20/4/2017.
- Về chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất là 38,63ha (bình quân 

2,41ha/01MW); ảnh hưởng đến 1,9ha đất rừng phòng hộ. 
- Về ảnh hưởng đến rừng: Chưa đánh giá hiện trạng rừng.
Thực hiện Thông báo số 510/TB-UBND ngày 23/11/2016 và Công văn số 

1845/UBND-KTN ngày 20/4/2017, UBND tỉnh thống nhất tiến độ thực hiện 
đầu tư của 12 dự án thủy điện (trong đó có 02 dự án Sông Bung 3 và A Vương 
4) và yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp với Sở kế Hoạch và Đầu tư để được cấp 
quyết định chủ trương đầu tư; phối hợp với Trung tâm hành chính Công và Xúc 
tiến đầu tư tỉnh để ký cam kết tiến độ, nộp tiền kỳ quỹ theo quy định. Tuy 
nhiên, đến nay 02 dự án Sông Bung 3 và A Vương 4 vẫn chưa thực hiện.

 5. A Banh (4,2MW), huyện Tây Giang: 
- UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Xây dựng, Dịch 

vụ và Thương mại Hữu Sơn khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch tại Văn bản số 
1071/UBND-KTN ngày 03/4/2008.

- Về chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất là 7,76ha (bình quân 
1,85ha/01MW); ảnh hưởng đến 5,2ha đất rừng sản xuất. 

- Về ảnh hưởng đến rừng: Chưa đánh giá hiện trạng rừng. 
6. Đăk Di 4 (19,2MW), huyện Nam Trà My: 
- UBND tỉnh chấm dứt nghiên cứu đầu tư đối với Công ty cổ phần thủy 

điện Đăk Di 4 tại Văn bản số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2017.
- Về chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất là 155,0ha (bình quân 

8,07ha/01MW); ảnh hưởng đến 31,66ha đất rừng sản xuất. 
- Về ảnh hưởng đến rừng: Chưa đánh giá hiện trạng rừng. 
Xét thấy 04 dự án thủy điện: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh 

(chưa cấp Quyết định chủ trương đầu tư) có quy mô công suất nhỏ, diện tích 
chiếm đất lớn, không có hiệu quả kinh tế, tác động lớn đến môi trường và đất, 
rừng các loại; chậm triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, gây 
bức xúc trong dự luận, nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác có liên quan. Đồng thời, để triển khai kịp thời, 
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có hiệu quả, phù hợp với thực tế, chủ trương của Đảng, Chính phủ và Tỉnh ủy 
về rà soát, đánh giá tác động của các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất loại 
khỏi quy hoạch đối với 04 dự án thủy điện này.

Đối với dự án thủy điện Chà Vàl và Đăk Pring 2, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh các thủ tục thu hồi chủ trương đầu tư và sẽ 
trình HĐND tỉnh xem xét loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trong thời 
gian đến.

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định./.
(Gửi kèm theo: Báo cáo số 93-BC/BCSĐ ngày 21/5/2021 của Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh, Thông báo số 183-TB/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy).

Nơi nhận: 
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, XD, KH&ĐT, TN&MT, 
NN&PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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