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TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TTr-UBND Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2022                                
TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
161/2010/NQ-NĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII 
về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Loại khỏi quy 

hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối với dự án Thủy điện 
Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang

          Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X.

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 
22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về Quy hoạch thủy điện 
vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND 
tỉnh Khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, 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. Qua 
các đợt rà soát, đã loại khỏi quy hoạch 04 dự án (Hà Ra, Bồng Miêu, Nước Xa, 
Ag Rồng) và bổ sung vào quy hoạch 06 dự án (Trà Linh 1, Tăk lê, Nước Lah 1, 
Nước Lah 2, Trà leng 1, Trà Leng 2) tại các Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND 
ngày 04/7/2013, số 31/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh và Quyết 
định số 746/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 của Bộ Công Thương. Theo đó, 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.

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá các dự án thủy điện vừa và 
nhỏ thuộc quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả rà soát, UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh tại Báo cáo số 116/BC-SCT ngày 14/7/2021 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.

Tại kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021, theo đó: thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện 
vừa và nhỏ tại Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND 
tỉnh 04 thủy điện: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh. Đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để 
trình HĐND tỉnh xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch đối với 02 thủy điện Chà Vàl 
và Đăk Pring 2 theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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* Như vậy, sau khi hoàn thành rà soát, Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ 
tỉnh Quảng Nam có tổng 30 dự án, với tổng công suất theo thiết kế là 
547,56MW; điện lượng bình quân 1.946,72 triệu kWh/năm. Tình hình thực hiện 
đầu tư xây dựng đến nay như sau:

- 14 dự án đã vận hành phát điện với tổng công suất là 263,96MW, điện 
lượng bình quân năm 987,91 triệu kWh/năm.

- 10 dự án đang thi công xây dựng với tổng công suất là 201,8MW; điện 
lượng bình quân năm 682,51 triệu kWh/năm. Dự kiến trong năm 2022 có thêm 
06 dự án đưa vào vận hành phát điện (Nước Biêu, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Tầm 
Phục, Tr’Hy, Nước Chè).

- 06 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng với 
tổng công suất là 81,8MW; điện lượng bình quân năm 276,3 triệu kWh/năm.

2. Tổng quan về dự án thủy điện Đăk Pring 2
Dự án thủy điện (DATĐ) Đăk Pring 2, công suất quy hoạch là 8,0MW, tại 

thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang, thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và 
nhỏ tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 
của HĐND tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam và Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

DATĐ Đăk Pring 2 được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho Công ty cổ 
phần Đầu tư Phúc Thành Vinh tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 
30/6/2017 với tiến độ theo cam kết: Khởi công tháng 01/2018; phát điện tổ máy 
số 01: 8/2019.

- Dự án 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. 
- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Dự án chưa có kết quả đo 

đạc giải thửa nên chưa thực hiện.
- Về tiến độ thực hiện dự án: tính đến tháng 12/2020, DATĐ Đăk Pring 2 

chậm 36 tháng so với cam kết về thời gian khởi công dự án. 

3. Về quá trình thực hiện các thủ tục chấm dứt đầu tư để loại khỏi quy 
hoạch đối với DATĐ Đăk Pring 2

Thực hiện thực hiện nội dung tại khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 57/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Công 
Thương đã có Công văn số 134/SCT-QLNL ngày 17/8/2021 (kèm theo Nghị 
quyết 57) gửi nhà đầu tư biết thông tin và triển khai thực hiện các nội dung liên 
quan.
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Ngày 20/7/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh có Thông báo 
số 20-07/TB-PTV-DDPR2 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Thủy điện 
Đăk Pring 2.

Ngày 01/10/2021, UBND huyện Nam Giang có Công văn số 928/UBND-
KTN thống nhất chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy thủy điện Đăk Pring 2.

Tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2021 về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương 
đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Vàl, huyện 
Nam Giang, tỉnh Quảng Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.

Ngày 03/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 86/TB-SKHĐT 
về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A 
Bát, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành 
Vinh và gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh tại Văn bản số 
22-07/PTV-ĐPR2 ngày 22/7/2021 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 
2373/SKHĐT-TT ngày 09/11/2021, UBND tỉnh đã thống nhất hoàn trả tiền ký 
quỹ và tiền lãi phát sinh bảo đảm thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 
2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phúc Thành Vinh (Công văn số 8273/UBND-KTTH ngày 22/11/2021).

Từ khi UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu 
tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 (Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 
26/10/2021) và Thông báo số 86/TB-SKHĐT ngày 03/11/2021 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2, 
đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh không có ý kiến phản hồi gì 
và cũng đã quá thời hiệu khiếu nại (90 ngày) theo quy định của Luật Khiếu nại 
số 02/2011/QH13.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
* Hồ sơ gửi kèm:
- Thông báo số 20-07/TB-PTV-DDPR2 ngày 20/7/2021, Công ty cổ phần 

Đầu tư Phúc Thành Vinh chấm dứt hoạt động đầu tư dự án NMTĐ Đăk Pring 2; 
- Văn bản số 22-07/PTV-ĐPR2 ngày 22/7/2021 Công ty cổ phần Đầu tư 

Phúc Thành Vinh xin hoàn trả tiền ký quỹ dự án NMTĐ Đăk Pring 2; 
- Công văn số 928/UBND-KTN ngày 01/10/2021 của UBND huyện Nam 

Giang thống nhất chấm dứt hoạt động đầu tư dự án NMTĐ Đăk Pring 2; 
- Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh chấm 

dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án NMTĐ Đăk Pring 2; 
- Thông báo số 86/TB-SKHĐT ngày 03/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về chấm dứt hoạt động đầu tư dự án NMTĐ Đăk Pring 2; 
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- Văn bản số 8273/UBND-KTTH ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc 
hoàn trả tiền ký quỹ dự án NMTĐ Đăk Pring 2.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: CT, KH&ĐT, TN&MT, 
NN&PTNT, XD;
- UBND huyện Nam Giang;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

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

[daky]
Hồ Quang Bửu
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