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TỜ TRÌNH 

Về việc xin quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để xây dựng dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện 

Hiệp Đức và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Ngày 13/10/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 có Tờ trình số 

425/CTST4-BQL về việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để xây dựng dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và 

Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; trong đó diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch rừng 

sản xuất đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là 33,734 ha. 

Căn cứ các hồ sơ dự án có liên quan, ý kiến giải trình của Công ty Cổ phần 

Thủy điện Sông Tranh 4 tại Công văn số 424/CTST4-BQL ngày 12/10/2020; Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 299/BC-SNN&PTNT ngày 20/10/2020; 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất lâm nghiệp để thực hiện dự án thủy 

điện Sông Tranh 4; cụ thể như sau: 

1. Thông tin cơ bản về dự án 

1.1. Tên công trình: Thủy điện Sông Tranh 4. 

1.2. Loại, cấp công trình: 

- Công trình công nghiệp Năng lượng. 

- Cấp công trình: Cấp II theo Quy chuẩn thiết kế QCVN 04-05/2012. 

- Quy mô công trình: 

+ Công suất lắp máy: 48 MW. 

+ Chiều cao đỉnh đập lớn nhất: 32,5 m. 

+ Dung tích toàn phần hồ chứa: Wtp = 24,81 triệu m3. 

1.3. Chủ đầu tư và các thông tin liên hệ: 
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- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4. 

- Địa chỉ: Thôn Tam Tú, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

1.4. Tổng mức đầu tư sau thuế: 1.749,982 tỷ đồng. 

1.5. Địa điểm xây dựng: xã Quế Lưu và Thăng Phước, huyện Hiệp Đức; xã 

Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. 

1.6. Tiến độ thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: 

- Tháng 12/2017: Ngăn sông đợt 1; 

- Tháng 12/2018: Ngăn sông đợt 2; 

- Tháng 9/2020: Tích nước hồ chứa; 

- Tháng 12/2020: Phát điện nhà máy, hoàn thành công trình đưa vào hoạt động.  

Dự án thủy điện Sông Tranh 4 với công suất lắp máy Nlm = 48.00 MW, tạo 

ra sản lượng điện trung bình năm là: 178.19 triệu KWh sẽ được đưa lên lưới điện 

quốc gia. Ngoài ra, công trình cũng góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dân 

sinh kinh tế huyện Hiệp Đức, Tiên Phước và cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới 

nông nghiệp trong vùng dự án. 

2. Diện tích, vị trí đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 

a) Tổng diện tích thực hiện dự án: 

 Tổng diện tích theo trích đo địa chính là: 434,192 ha; trong đó: 

 - Phần diện tích đã thu hồi đất chuyển sang đất năng lượng năm 2018, được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 

4 là: 28,032 ha. 

 - Phần diện tích đang triển khai đo đếm giải thửa hiện nay là: 406,16 ha. 

b) Quy hoạch 03 loại rừng có trong khu vực 406,16 ha: 

- Quy hoạch rừng sản xuất: 144,36 ha. 

- Ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 261,80 ha. 

c) Hiện trạng rừng đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: 

Theo Công văn số 424/CTST4-BQL ngày 12/10/2020 của Công ty Cổ phần 

Thủy điện Sông Tranh 4 về việc phúc đáp và rà soát số liệu diện tích rừng trồng 

có trong ranh giới dự án thủy điện Sông Tranh 4 và Tờ trình số 425/CTST4-BQL 

ngày 13/10/2020 về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để xây dựng Dự án, xác định cụ thể: 

- Diện tích rừng: 33,734 ha. 

- Chức năng rừng: Rừng sản xuất. 

- Loại rừng: Rừng trồng. 
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- Vị trí khu rừng: 

+ Lô 11, 14 khoảnh 1; Lô 3, 6, 24, 26 khoảnh 3; Lô 1 khoảnh 5 tiểu khu 

532; Lô 11 khoảnh 3 tiểu khu 533 xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam. 

+ Lô 13 khoảnh 1; Lô 14, 22 khoảnh 2; Lô 11 khoảnh 3; Lô 26 khoảnh 5; 

Lô 2, 3, 8, 15, 19, 21 khoảnh 6 tiểu khu 511 xã Quế Lưu, Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam. 

+ Lô 8, 9 khoảnh 3; Lô 7, 8, 9 khoảnh 4; Lô 3, 5, 7, 17 khoảnh 6; Lô 1 

khoảnh 9 tiểu khu 515 xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam  

+ Lô 1 khoảnh 1; Lô 2, 4, 5 khoảnh 4; Lô 1, 4 khoảnh 7; Lô 6 khoảnh 8; 

Lô 1 khoảnh 9 tiểu khu 551 xã Tiên Lãnh, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam  

- Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng: Xây dựng công trình 

thủy điện Sông Tranh 4. 

3. Sự cấp thiết của dự án 

Việc đầu tư xây dựng dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 nhằm đảm bảo nguồn 

cung cấp điện cho các thôn, xã miền núi của tỉnh Quảng Nam và hòa vào lưới điện 

Quốc gia trong điều kiện nhu cầu về nguồn năng lượng ngày càng cao, việc đầu 

tư xây dựng thủy điện với hệ thống đường, điện phục vụ thi công và quản lý vận 

hành sẽ góp phần không nhỏ vào phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực, với các nhiệm 

vụ: 

- Nhiệm vụ chủ yếu của công trình thủy điện Sông Tranh 4 là phát điện với 

công suất lắp máy sau khi nâng cấp sẽ đạt Nlm = 48.00 MW, tạo ra sản lượng điện 

trung bình năm là: 178.19 triệu KWh sẽ được đưa lên lưới điện quốc gia. Ngoài ra, 

công trình cũng đã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dân sinh kinh tế huyện 

Hiệp Đức và cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới nông nghiệp trong vùng dự án.  

- Nhiệm vụ kết hợp khác: Việc xây dựng thuỷ điện Sông Tranh 4 sẽ tạo ra 

hồ chứa có dung tích hữu ích 3,32 triệu m3, góp phần tăng lượng dòng chảy về hạ 

du, tăng nguồn nước tưới phục vụ nông nghiệp vào mùa kiệt và tạo cảnh quan 

phục vụ du lịch. Cầu giao thông trên đỉnh đập với làn đường xe cơ giới nối hai bờ 

sông, điều kiện giao thông thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế và ổn 

định đời sống dân sinh hai bờ sông Tranh. 

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật 

a) Pháp luật về đầu tư 

- Dự án thủy điện Sông Tranh 4 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5508825361 lần đầu ngày 

07/01/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 14/9/2020. 
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- Văn bản số 68/SCT-QLĐN ngày 19/01/2015 của Sở Công Thương về việc 

ý kiến về thiết kế cơ sở hiệu chỉnh dự án thủy điện Sông Tranh 4; 

- Văn bản số 57/SCT- QLNL ngày 16/01/2018 của Sở Công Thương về 

thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Thủy điện Sông Tranh 

4; 

- Văn bản số 1408/SXD-QLHT ngày 13/12/2017 của Sở Xây dựng về việc 

xác nhận miễn Giấy phép xây dựng đối với dự án thủy điện Sông Tranh 4. 

b) Pháp luật về đất đai 

 Tổng diện tích theo trích đo địa chính là: 434,192 ha; trong đó: 

 - Phần diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

24/12/2018, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 173334, 

số vào sổ cấp GCN 19232 với diện tích 280.325,6m2. Mục đích sử dụng đất: Đất 

công trình năng lượng (Xây dựng công trình chính và phụ trợ thuộc Dự án Nhà 

máy thủy điện Sông Tranh 4). 

- Phần diện tích đang triển khai đo đếm giải thửa hiện nay là: 406,16 ha. Công 

ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 đã tiến hành đền bù đối với một số diện tích có 

hiện trạng là đất nương rẫy cũ, trồng cây lâu năm và một phần diện tích là rừng trồng 

của người dân để tập kết các phương tiện và thi công. Phần diện tích rừng trồng còn 

lại trên thực tế đến ngày 28/8/2020 thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp là 6,99 ha. 

c) Pháp luật về lâm nghiệp 

- Về hồ sơ dự án đảm bảo thành phần theo quy định tại Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP, gồm: 

+ Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; 

+ Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm 

theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án; 

+ Báo cáo thuyết minh, kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng  rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); 

+ Bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000); 

- Về trồng rừng thay thế: Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; chủ đầu tư dự án cam 

kết sẽ thực hiện trồng rừng thay thế theo Thông tư số 13/TT-BNN&PTNT ngày 

25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trồng rừng thay thế 

khi chuyển mục đích sử dụng rừng. 

5. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan 

a) Quy hoạch lâm nghiệp (Quy hoạch 3 loại rừng) 
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- Dự án thuộc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam theo Quyết 

định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 (chủ đầu tư) đang lập 

hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và tỉnh Quảng Nam 

cũng đang xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án, UBND tỉnh Quảng Nam kính 

trình HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng 

trồng sang mục đích khác; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra 

khỏi quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án trong 

quy hoạch của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 và phối hợp cùng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật nội dung này vào quy hoạch lâm nghiệp 

cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Về độ che phủ rừng: Chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 của tỉnh 

Quảng Nam là 54% (theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 được phê duyệt tại 

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam); tính 

đến ngày 31/12/2019, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích rừng là 628.573ha, trong 

đó rừng tự nhiên là 466.113 ha, độ che phủ rừng là 59,44% (tăng 5,44% so với 

mục tiêu đề ra); diện tích rừng trồng đề nghị chuyển đổi của dự án là 33,734 ha 

không ảnh hưởng đến độ che phủ chung về rừng của tỉnh Quảng Nam. 

b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về danh 

mục dự án thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng năm 2019. Trong đó lòng hồ thủy điện Sông Tranh 4 có diện 

tích 369,78ha đã được thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau rà soát theo 

Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; 

Theo Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo Đánh 

giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Sông Tranh 4 tại xã Quế Lưu, xã 

Phước Gia, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức và xã Tiên Lãnh, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng Nam; theo đó điều chỉnh diện tích sử dụng đất của dự án: giảm 

diện tích dự án từ 456 ha xuống còn 422,37 ha. 

Theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 

- 2020) tỉnh Quảng Nam có quy định chỉ tiêu đất rừng sản xuất đến cuối kỳ quy 

hoạch năm 2020; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện rà soát bổ sung diện 

tích đất, rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp phù hợp với tiêu chí phát triển rừng 

sản xuất để bổ sung nhằm đảm bảo chỉ tiêu đất rừng sản xuất của tỉnh được phê 

duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ. Sở Nông 
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nghiệp và PTNT sẽ theo dõi sự thay đổi này để quản lý, cập nhật vào Quy hoạch tỉnh, 

Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia theo Luật Quy hoạch năm 2017. 

c) Quy hoạch thủy điện 

Dự án được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt Quy 

hoạch thủy điện bậc thang hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn tại Quyết định số 

875/QĐ-KHĐT ngày 02/5/2005 và Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 

27/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy 

điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dự án thủy điện Sông Tranh 4 

được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2056/QĐ-

UBND ngày 29/6/2010. 

d) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, trong đó có yêu cầu phát triển và sử 

dụng nguồn năng lượng tái tạo góp phần thực hiện các mục tiêu môi trường bền 

vững và phát triển nền kinh tế xanh. 

6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh và phát triển bền vững của dự án 

Theo báo cáo của Công ty thì việc đầu tư xây dựng Dự án góp phần tạo điều 

kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân địa phương, cung cấp 

nước sinh hoạt, nước tưới phục vụ  sản xuất nông nghiệp trong vùng dự án; việc đầu 

tư xây dựng thủy điện với hệ thống đường, điện phục vụ thi công và quản lý vận hành 

sẽ góp phần không nhỏ vào phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực; tạo ra hồ chứa có dung 

tích hữu ích 3,32 triệu m3, góp phần tăng lượng dòng chảy về hạ du, tăng nguồn nước 

tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa kiệt và tạo cảnh quan phục vụ du lịch. Cầu 

giao thông trên đỉnh đập với làn đường xe cơ giới nối hai bờ sông, điều kiện giao 

thông thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy, phát triển dân sinh, kinh tế hai bờ sông Tranh. 

Thực hiện hỗ trợ trên cơ sở cạnh tranh, đảm bảo nguồn điện có chi phí hợp lý được 

huy động vào hệ thống và phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo cho mục đích 

dài hạn. Sử dụng các nguồn nước để phát triển thủy điện và điều tiết lũ trên các hệ 

thống sông lớn. 

7. Về đánh giá tác động môi trường 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 và Quyết định số 2578/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2019. 

Từ những căn cứ pháp lý và thực tế nêu trên, UBND tỉnh xét thấy dự án 

thủy điện Sông Tranh 4 đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử 

dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP; do vậy, UBND tỉnh 
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kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng trồng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy 

điện Sông Tranh 4. 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình này gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:  

- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của Công ty cổ phần thủy 

điện Sông Tranh 4; 

- Báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm 

theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết 

định đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; Chấp 

thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng 

nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện); 

- Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án; 

- Báo cáo thuyết minh, kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng  rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); 

- Bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000); 

- Các tài liệu khác liên quan đến dự án kèm theo (Quy hoạch, Kế hoạch sử 

dụng đất, Quy hoạch Lâm nghiệp, Hồ sơ thẩm định....). 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết để UBND tỉnh có cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, 

KH&ĐT, CT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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