
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 2139 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  17   tháng 4 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 

người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện 

sông Bung 4, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định 

cư thủy điện sông Bung 4. 
2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống và 

sản xuất cho người dân tái định cư Dự án thủy điện Sông Bung 4 trên địa bàn huyện 

Nam Giang, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Giang. 

7. Địa điểm thực hiện: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.  

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu 

vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng, gồm: 

+ Nâng cấp, sửa chữa 05 hệ thống và xây mới 02 hệ thống nước sinh hoạt 

phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.342 nhân khẩu tại các khu tái định cư xã 

Zuôih và xã Tà Pơơ; với quy mô gồm:  

. Đập dâng đầu mối: Kết cấu đập bê tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa 

xả cát. 

. Bể lọc, chứa: Xây dựng bể lọc nhanh và chứa; bể được chia thành 3 ngăn, 

kết cấu BTCT. 
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. Tuyến ống chính: Từ đập về đến cuối khu dân cư sử dụng ống HDPE, đối 

với công trình mới tuyến ống chính từ đập về bể chứa, lọc. Các hạng mục bảo vệ 

ống vượt địa hình, các van xả cặn, xả khí đường ống. 

. Tuyến ống nhánh: Cấp nước từ tuyến chính đến các điểm dân cư, hộ gia 

đình, trường học sử dụng ống HDPE. Các hạng mục bảo vệ ống vượt đường, địa 

hình; van điều tiết nước, đai khởi thủy; van cấp nước cho từng hộ kết hợp lắp đồng 

hồ đo nước và các hạng mục phụ trợ khác. 

. Bể cấp, trụ vòi: Kết cấu bằng bê tông cốt thép. 

+ Nâng cấp thủy lợi Cơ Roor và thủy lợi Chà Rường xã Tà Pơơ phục vụ tưới 

tiêu cho khoảng 5 ha đất sản xuất nông nghiệp; với quy mô gồm:  

. Đập dâng đầu mối: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng đầu mối; kết cấu đập bê 

tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa xả cát. 

. Bể lắng cát: Xây dựng bể lắng cát, kết cấu BTCT; 

. Tuyến ống chính: Sử dụng ống HDPE về từ đập về đến khu tưới, trên các 

tuyến ống bố trí các hạng mục van xả khí, xả cặn, chia nước và các hạng mục phụ 

trợ khác. 

- Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với khu 

sản xuất và khu tái định cư mở rộng: 

+ Đầu tư xây dựng 06 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng 

22,7Km:  

. Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014);  

. Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong đó 

mặt đường đầu tư 13,2Km; 

. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

. Tải trọng thiết kế:  

Tính áo đường: Trục xe 10T; 

Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

+ Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát nước 

ngang, ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT,  

NN và PTNT; 

- UBND huyện Tây Giang;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.               
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 196  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án đầu tƣ ổn định đời sống và sản xuất ngƣời dân vùng tái định cƣ  

thủy điện sông Bung 4 

  

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 53 TTr-UBND ngày 

31/03/2020 của UBND huyện Nam Giang trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy 

điện sông Bung 4. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các 

cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định 

Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 

người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 04/BCTĐ-HĐTĐ ngày 01/4/2020 của HĐTĐ 

UBND huyện Nam Giang. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 187/BC-SKHĐT 

ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 40/2020 NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527 QĐ-UBND ngày 20 7 2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245 QĐ-UBND ngày 24 6 2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 36 NQ-HĐND ngày 17 12 2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 
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- Quyết định số 4122 QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận 

tải. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư 

thủy điện sông Bung 4.  

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 100.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân Trung ương. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Hạ tầng khu tái định cư.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2022. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 727/SNN&PTNT-PTNT ngày 

15/4/2020): 

Dự án nêu trên thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 2, Điều 1 và 

khoản 2, Điều 23 Quyết định số 64 2014 QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, 

thủy điện; khoản 2, Điều 1 Quyết định số 24 2015 QĐ-TTg ngày 21 8 2015 của 

UBND tỉnh quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái 

định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Việc lập và triển khai thực hiện Dự án ổn 

định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, 

huyện Nam Giang là cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho người dân sau tái định cư 

phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, 

góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT 

thống nhất với nội dung đề xuất dự án và đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ 

phát triển sản xuất, nêu rõ nội dung phân chia các dự án thành phần. 

Về ý kiến trên của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Nam Giang đã 

lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉ thực hiện đầu tư phần cơ sở hạ 

tầng theo đúng danh mục “Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân 

vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4” tại Công văn số 8472 BKHĐT-TH ngày 
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13 11 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư vốn 

NSNN năm 2020.  

2. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 885/SGTVT-QLCLCT ngày 

16/4/2020): 

- Về sự cần thiết đầu tư: Việc đầu tư dự án là cần thiết, danh mục công trình 

đã được HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17 12 2019. 

- Về sự phù hợp quy hoạch: Sở Giao thông vận tải không tham gia ý kiến về 

nội dung này.  

- Về quy mô đầu tư xây dựng:  

+ 03 tuyến thuộc thôn Pà Rum, xã Zuôih có tổng chiều dài khoảng 10,6Km: 

Kết nối với đường ĐH2.NG tại Km21 và Km24, thông qua các đường hiện trạng 

đã có, chiều dài mỗi đoạn khoảng 2Km, nền đường rộng 5,0m, mặt đường láng 

nhựa rộng 3,5m. 

+ 02 đoạn tuyến thuộc thôn Tà Pơơ, xã Tà Pơơ, có tổng chiều dài khoảng 

8,5Km: Có kết nối với đường ĐH1.NG tại Km30 và đường vào khu tái định cư 

hiện đang lưu thông với bề rộng nền đường 5,0m, mặt đường láng nhựa rộng 

3,5m. 

+ Đoạn tuyến thuộc thôn Pà ĐHí, xã Zuôih, có chiều dài khoảng 3,6Km: 

Tuyến đường này được kết nối với đường hiện trạng đã có, nền đường rộng 5,0m, 

mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. 

Hồ sơ đề xuất xây dựng 06 đoạn tuyến có chiều dài khoảng 22,7Km theo quy 

mô nền đường rộng 5,0m, mặt đường BTXM rộng 3,5m (chỉ đầu tư mặt đường 

BTXM các đoạn tuyến qua khu TĐC và đường ra vùng sản xuất đoạn nằm tiếp 

giáp khu TĐC) với tải trọng thiết kế trục xe 06T; thiết kế cống H10-XB60; xây 

dựng 07 cầu bản có chiều dài 6-27m với tải trọng thiết kế 0,5HL93. Tuy nhiên để 

phù hợp cho việc vận chuyển hàng nông lâm sản và nhu cầu phát triển sau này, Sở 

GTVT đề nghị quy mô như sau: 

- Đường cấp B (miền núi) theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 - Đường 

GTNT - Yêu cầu thiết kế, bề rộng nền đường 5,0m, mặt đường 3,5m.  

 - Kết cấu mặt đường BTXM, tải trọng thiết kế áo đường: Trục xe 10T; 

 - Khổ cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế H30-XB80. 

- Công trình cầu: Quy mô vĩnh cửu, bằng BTCT; tần suất vượt lũ thiết kế 4-

10% (sẽ được đề xuất ở bước nghiên cứu khả thi); khổ cầu bằng bề rộng nền 

đường; tải trọng thiết kế HL93. 

Công trình ở khu vực miền núi, mưa lớn thường xuyên xảy ra và phá hỏng 

các bộ phận của đường nếu như không có giải pháp kiên cố phù hợp, vì vậy, 

trường hợp Báo cáo đề xuất được chấp thuận chủ trương đầu tư và có đủ kinh phí 

thì kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường với quy mô như trên để đảm bảo hiệu 

quả sử dụng. Trường hợp kinh phí bố trí hạn chế thì đề nghị xây dựng nền đường, 

cống thoát nước và cầu (nếu có) để trước mắt đảm bảo đi lại trong mùa nắng. Tiếp 

theo, tùy thuộc vào kinh phí còn lại, chọn những vị trí xung yếu, đoạn qua khu 

TĐC để hoàn chỉnh dứt điểm từng đoạn, gồm các hạng mục như mặt đường, lề và 

rãnh dọc gia cố .... phần còn lại sẽ xem xét đầu tư ở các năm tiếp theo.     
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III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Do ảnh hưởng bởi việc xây dựng thủy điện sông 

Bung 4, các hộ dân một số thôn thuộc 02 xã Zuôih và Tà Pơơ, huyện Nam Giang 

phải giải tỏa, di dời đến 04 khu tái định cư tập trung do Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam xây dựng. Hiện nay qua quá trình quản lý sử dụng, một số hạng mục công 

trình phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt của người dân trong các khu tái định cư 

(giao thông, nước sạch, thủy lợi) đã xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến việc ổn định 

đời sống nhân dân, để tránh việc người dân có thể quay trở về sinh sống và canh 

tác tại nơi ở cũ, vì vậy việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa kết hợp xây dựng mới các 

công trình giao thông kết nối với các khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng là 

cần thiết.  

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện 

sông Bung 4 đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.  

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 tại Nghị quyết số 36 NQ-HĐND ngày 17 12 2019; được UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4122 QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. Quy mô dự án phù hợp với Quy hoạch nông thôn mới xã Zuôih và xã 

Tà Pơơ được UBND huyện Nam Giang phê duyệt tại các Quyết định số 2925 QĐ-

UBND ngày 28/12/2012 và Quyết định số 2920 QĐ-UBND ngày 28/12/2012. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:  

Dự án có tổng mức đầu tư 100.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

a.1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu 

vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng, gồm: 

- Nâng cấp, sửa chữa 05 hệ thống và xây mới 02 hệ thống nước sinh hoạt 

phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.342 nhân khẩu tại các khu tái định cư xã 

Zuôih và xã Tà Pơơ; với quy mô gồm:  

+ Đập dâng đầu mối: Kết cấu đập bê tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa 

xả cát. 

+ Bể lọc, chứa: Xây dựng bể lọc nhanh và chứa; bể được chia thành 3 ngăn, 

kết cấu BTCT. 

+ Tuyến ống chính: Từ đập về đến cuối khu dân cư sử dụng ống HDPE, đối 

với công trình mới tuyến ống chính từ đập về bể chứa, lọc. Các hạng mục bảo vệ 

ống vượt địa hình, các van xả cặn, xả khí đường ống. 

+ Tuyến ống nhánh: Cấp nước từ tuyến chính đến các điểm dân cư, hộ gia 

đình, trường học sử dụng ống HDPE. Các hạng mục bảo vệ ống vượt đường, địa 
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hình; van điều tiết nước, đai khởi thủy; van cấp nước cho từng hộ kết hợp lắp đồng 

hồ đo nước và các hạng mục phụ trợ khác. 

+ Bể cấp, trụ vòi: Kết cấu bằng bê tông cốt thép. 

- Nâng cấp thủy lợi Cơ Roor và thủy lợi Chà Rường xã Tà Pơơ phục vụ tưới 

tiêu cho khoảng 5 ha đất sản xuất nông nghiệp; với quy mô gồm:  

+ Đập dâng đầu mối: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng đầu mối; kết cấu đập bê 

tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa xả cát. 

+ Bể lắng cát: Xây dựng bể lắng cát, kết cấu BTCT; 

+ Tuyến ống chính: Sử dụng ống HDPE về từ đập về đến khu tưới, trên các 

tuyến ống bố trí các hạng mục van xả khí, xả cặn, chia nước và các hạng mục phụ 

trợ khác. 

a2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với 

khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng: 

- Đầu tư xây dựng 06 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng 

22,7Km:  

+ Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014);  

+ Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong 

đó mặt đường đầu tư 13,2Km; 

  + Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.  

  + Tải trọng thiết kế:  

   Tính áo đường: Trục xe 10T; 

   Tính cống: H30-XB80; 

   Tính cầu: HL93. 

- Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát nước 

ngang, ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách Trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân sách Trung 

ương dự kiến bố trí 100.000.000.000 đồng giai đoạn 2020-2022 (theo Báo cáo 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 187/BC-SKHĐT ngày 14/4/2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022; qua xem xét các văn bản thẩm định 

nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện 

dự án 2020-2022. 

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về hiệu 

quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở dự tính khối lượng theo 

thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà 

nước; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 
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cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm 

bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp 

thẩm quyền. 

- Dự án đầu tư trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư lần này chủ yếu 

chỉ nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình thiết yếu phục vụ ổn định đời sống 

nhân dân các khu tái định cư bị di dời phục vụ xây dựng thủy điện sông Bung 4, 

huyện Nam Giang. Để tạo điều kiện giúp người dân tái định cư (khoảng 318 hộ) 

phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống đề nghị UBND huyện 

Nam Giang tiếp tục cân đối bố trí nguồn ngân sách huyện và lồng ghép các nguồn 

vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, tập huấn kỹ thuật, đào 

tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm đảm 

bảo ổn định, nâng cao hơn nữa đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi việc xây 

dựng công trình thủy điện theo các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 

cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 64 2014 QĐ-TTg ngày 18 11 2014 và sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 06 2019 QĐ-TTg ngày 01/02/2019 và Quyết định số 

24 2015 QĐ-UBND ngày 21 8 2015 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ ổn định đời 

sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã 

hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

- Giai đoạn này do nguồn vốn hạn chế, để đảm bảo hoàn thiện các đoạn tuyến 

đường, đề nghị UBND huyện Nam Giang bằng nhiều nguồn lực tiếp tục đầu tư 

phần mặt đường còn lại khoảng 9,5Km (đối với 03 đoạn tuyến ra vùng sản xuất và 

khu TĐC mở rộng) còn nền đất theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập 

và theo kiến nghị của Sở Giao thông vận tải.  

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, đề nghị UBND huyện Nam Giang 

trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cần chỉ đạo, phối hợp các cơ quan 

chuyên môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT) kiểm tra thực tế hiện 

trường đối với toàn bộ hướng tuyến các đường giao thông xây dựng mới; rà soát 

thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định. Đồng 

thời có trách nhiệm tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự 

án theo đúng quy định hiện hành. 

IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có 

văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. . 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND H.Nam Giang; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  187 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  14 tháng 4  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Đầu tƣ ổn định đời sống và sản xuất cho ngƣời dân vùng tái định cƣ  

thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam  

 

Kính gửi: UBND huyện Nam Giang 

Theo đề nghị của UBND huyện Nam Giang tại Tờ trình số 52/TTr-UBND 

ngày 31/3/2020 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện Sông 

Bung 4, huyện Nam Giang giai đoạn 2020-2022; kèm theo hồ sơ liên quan. Sau 

khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Nam 

Giang về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; 

2. Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện Nam 

Giang về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B, 

nhóm C trọng điểm thuộc phần vốn ngân sách huyện; 

 3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 07/BCĐX-BQL ngày 

25/3/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Giang;  

4. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 04/BCTĐ-HĐTĐ ngày 01/4/2020 

của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư huyện Nam Giang; 

5. Công văn số 118/HĐND-TCKH ngày 01/4/2020 của HĐND huyện 

Nam Giang về việc thống nhất danh mục dự án và mức vốn đối ứng ngân sách 

huyện cho dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư 

thủy điện Sông Bung 4;  

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 
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3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

5. Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách Trung ương năm 2020; 

6. Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về Báo 

cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

7. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

8. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020;  

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

515/SKHĐT-KTN ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện Sông Bung 4. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Zuôi và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, 

tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 111.627 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

- Ngân sách Trung ương: 100.000 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 11.627 triệu đồng 
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9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương  

10. Thời gian thực hiện: từ năm 2020 - 2022. 

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: giao thông.   

12. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 982/STC-

ĐT ngày 10/4/2020 về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án với các nội dung sau: 

1.Về mặt kỹ thuật, hiệu quả dự án: 

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì dự án gồm các hạng mục: Sửa 

chữa, nâng cấp, xây mới các công trình hạ tầng thiết yếu khu vực tái định cư 

hiện tại và khu tái định cư mở rộng; Xây dựng hệ thống kết nối giữa khu tái định 

cư hiện tại với khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng; Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, việc đầu tư xây dựng 

hệ thống kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với khu sản xuất và khu tái định cư 

mở rộng gồm các tuyến đường giao thông có quy mô Bnền = 3,5m (mặt)+ 

2x0,75m (lề) = 5,0m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng. 

 Theo Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 “Đường giao thông nông thôn – 

Yêu cầu thiết kế” và Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 “Đường ô tô – Yêu cầu thiết 

kế”, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Chủ đầu tư rà soát, kiểm tra, 

chọn mặt cắt ngang đường cho phù hợp quy mô cấp đường theo quy định. 

2.Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

Dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy 

điện Sông Bung 4 do Huyện Nam Giang lập với tổng mức đầu tư 111.627 triệu 

đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 100.000 triệu đồng, ngân 

sách huyện đối ứng 11.627 triệu đồng, thời gian thực hiện 2020-2022. 

Tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020, nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ đã 

dự nguồn 255.000 triệu đồng cho 7 dự án, trong đó có dự án nầy. Tuy nhiên 

chưa được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí vốn năm 2020. 

Tại Thông báo số 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận 

của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hỗ trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện 

Sông Bung 4, đã giao các Bộ tham mưu mức hỗ trợ nhưng đến nay chưa có mức 

cụ thể. 
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 Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát để phân bổ kế hoạch vốn 

2020 cho 7 dự án không quá số tiền trên, đồng thời xác định tổng mức đầu tư 

phù hợp để đưa vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Trường hợp 

ngân sách trung ương hỗ trợ cho dự án nầy thấp hơn mức 100.000 triệu đồng 

như huyện đề xuất thì điều chỉnh lại tổng mức đầu tư phù hợp. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

1. Về tên dự án: thống nhất tên dự án theo danh mục dự án đƣợc xác 

định tại công văn 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 như sau: "Đầu tư Ổn định đời sống và sản xuất cho 

người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4" thay cho tên dự án do 

UBND huyện Nam Giang đề xuất "Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 

vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4 giai đoạn 2020-2022". 

2. Về chủ trƣơng đầu tƣ:  

Dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy 

điện Sông Bung 4 được đề xuất đầu tư phù hợp với quy định tại Quyết định 

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính 

sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện và Quyết định 

06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014;   

Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất danh mục đầu tư tại 

Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 về phân bổ kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (Phụ lục II về dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng 

chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản vốn 

10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí các dự án 

quan trọng quốc gia); HĐND tỉnh thống nhất đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Biểu số 06), 

UBND tỉnh thống nhất tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; 

3. Về quy mô và dự kiến tổng mức đầu tƣ:  

 Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì dự án gồm 3 phần chính: 

- Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình hạ tầng thiết yếu khu vực tái 

định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng;  

- Xây dựng hệ thống kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với khu sản xuất 

và khu tái định cư mở rộng;  

- Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. 
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Trong đó, từng phần gồm nhiều hạng mục đầu tư, do vậy chủ đầu tư cần 

bổ sung quy mô chi tiết các hạng mục đầu tư để đảm bảo việc xác định tổng 

mức đầu  tư phù hợp và đảm bảo trong khả năng cân đối vốn;  

 

4. Về nguồn vốn đầu tƣ:  

Dự án thuộc danh mục được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách 

Trung ương năm 2020 tại Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

HĐND tỉnh và Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020;  

5. Về cân đối vốn: Theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 

13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Phụ lục II về dự kiến bố trí kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự 

phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản vốn 

10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí các dự án 

quan trọng quốc gia, trong đó dự nguồn kế hoạch năm 2020 cho 7 dự án là 255 

tỷ đồng, trong đó có dự án này. 

 Theo Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

về báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

Trung ương năm 2020 và Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020, xác định kế 

hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của dự án là 100 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch 

2020 (đợt 1) là 10 tỷ đồng trong dự nguồn 255 tỷ đồng bố trí cho 7 dự án sử 

dụng vốn dự phòng ngân sách Trung ương.  

Đối với phần vốn còn lại 11,627 tỷ đồng là vốn đối ứng của ngân sách 

huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2022 theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 

01/4/2020 của UBND huyện Nam Giang về kết quả thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn ngân sách huyện đối với dự án này. 

 6. Thời gian bố trí vốn: 

- Đối với vốn ngân sách trung ương: theo kế hoạch vốn trung hạn 2016-

2020 và kế hoạch năm 2020. 

- Đối với vốn ngân sách huyện: giai đoạn 2021-2022.  

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định 

cư thủy điện Sông Bung 4 được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung 

ương, phù hợp với Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi thủy điện; tổng 
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mức đầu tư dự kiến là 111.627 triệu đồng, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách 

trung ương năm 2020 bố trí tối đa cho dự án là 10.000 triệu đồng.  

Theo Điều 16 Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ, thì hỗ trợ phát triển sản xuất là một trong những nội dung của 

chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các 

dự án thủy lợi thủy điện. Theo nội dung chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ chuyển 

đổi cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề,...chủ yếu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. 

Do vậy, để đảm bảo việc quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố 

trí cho dự án đúng các quy định và tính chất của vốn đầu tư, đề nghị UBND 

huyện Nam Giang nghiên cứu lập riêng đề án hỗ trợ sản xuất phục vụ cho người 

dân vùng tái định cư theo quy định Quyết định 64/2014/QĐ-TTg và các văn bản 

hướng dân liên quan; sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện hoặc 

lồng ghép từ các nguồn vốn phù hợp khác.        

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện 

Sông Bung 4, đề nghị UBND huyện Tây Giang hoàn chỉnh các thủ tục theo quy 

định trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; chịu trách nhiệm 

rà soát nội dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư của dự án theo đúng quy 

định hiện hành; quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định 

của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Thanh 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 727/SNN&PTNT-PTNT 

V/v góp ý báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Ổn định đời 

sống và sản xuất cho người dân 

vùng tái định cư  dự án thuỷ điện 

Sông Bung 4, huyện Nam Giang 

giai đoạn 2020-2022  

Quảng Nam, ngày  15 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

  Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 526/SKHĐT-TĐDA ngày 

08/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư dự án 

thuỷ điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang giai đoạn 2020-2022, kèm theo Tờ trình 

số 53/TTr-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Nam Giang. Sau khi nghiên 

cứu nội dung Tờ trình và các văn bản hiện hành có liên quan, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

 1. Dự án thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang được Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 465/TTg-CN ngày 21/4/2005. 

Đến nay, Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (chủ đầu tư dự án) đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, di dân, tái 

định cư. Dự án nêu trên thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 2, Điều 1 và 

Khoản 2, Điều 23 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, 

thuỷ điện; Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Nam quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 

sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

  2. Việc lập, triển khai thực hiện Dự án ôn định đời sống và sản xuất cho 

người dân vùng tái định cư dự án thuỷ điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang là cần 

thiết, nhằm tạo điều kiện cho người dân sau tái định cư phát triển sản xuất, ổn định 

đời sống, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn 

mới tại địa phương.  

  3. Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân 

huyện Nam Giang về dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư dự án thuỷ điện Sông Bung 4 với các nội dung chủ yếu sau: 

  - Tên dự án: dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định 

cư dự án thuỷ điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang giai đoạn 2020-2022. 
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  - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang. 

  - Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tà Pơ và xã Zuôi, huyện Nam Giang. 

  - Mục tiêu đầu tư: Ổn định đời sống, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho người dân sau tái định cư dự án thuỷ điện Sông Bung 4. 

  - Nội dung đầu tư:  

  + Sửa chữa, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm 

tái định cư dự án thuỷ điện Sông Bung 4. 

  + Xây dựng khu tái định cư để sắp xếp ổn định dân cư cho điểm tái định cư 

không có điều kiện ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái định 

cư và bị ảnh hưởng do thiên tai. 

   + Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững: Hỗ 

trợ chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao hơn gắn với 

hỗ trợ tập huấn kỹ thuật nuôi trồng các loại cây trồng, con vật nuôi thực hiện 

chuyển đổi.  

  4. Đề nghị bổ sung một số nội dung sau:  

  - Bổ sung đối tượng được hỗ trợ phát triển sản xuất (Đối với dự án này là 

các hộ dân sau tái định cư và hộ dân bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để xây 

dựng khu, điểm tái định cư để thực hiện dự án thủy điện Sông Bung 4). 

  - Nêu rõ nội dung phân chia các dự án thành phần 

 Dự án này gồm có 02 loại dự án:  

  + Dự án đầu tư: Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng 

thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư; xây dựng khu tái định cư để sắp xếp ổn định 

dân cư,... trong đó có tổng số bao nhiêu dự án, gồm những dự án nào. 

  + Dự án hỗ trợ: Hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có tổng số bao nhiêu dự 

án (nên chia các dự án hỗ trợ theo khu tái định của từng thôn, xã). 

 Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT về báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư 

dự án thuỷ điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang. Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu 

tư nghiên cứu, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- UBND huyện Nam Giang; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Ngô Tấn 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 885/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 16  tháng 4 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Ổn định đời sống và sản xuất cho 

người dân vùng tái định cư thủy 

điện Sông Bung 4, huyện Nam 

Giang, giai đoạn 2020 – 2022. 

   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam. 

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 526/SKHĐT-TĐDA 

ngày 08/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 

vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 

2022, kèm theo hồ sơ và Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 31/3/2020 của 

UBND huyện Đông Giang. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, thu thập các văn bản có 

liên quan, Sở Giao thông vận tải tham gia ý kiến liên quan đến lĩnh vực giao 

thông như sau: 

1. Về sự cần thiết phải đầu tư: 

Hồ sơ đề xuất xây dựng 06 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 

khoảng 22,7Km, kết hợp với san nền mở rộng khu tái định cư và xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất 

cho 381 hộ dân tại các khu tái định cư; đáp ứng nhu cầu về đất ở cho 124 hộ 

dân tăng thêm; mở rộng khu vực sản xuất để phục vụ sản xuất, đảm bảo cuộc 

sống nhân dân trong các khu tái định cư. Vì vậy, việc đầu tư này là cần thiết. 

Danh mục công trình này cũng đã được HĐND tỉnh thống nhất kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019. 

2. Về sự phù hợp với quy hoạch: Hồ sơ không cung cấp các quy 

hoạch liên quan nên không có cơ sở tham gia ý kiến về nội dung này. 

3. Về quy mô đầu tư xây dựng: 

Qua điều tra thực trạng kết nối giao thông của 06 đoạn tuyến trong hồ 

sơ đề xuất, kết quả như sau: 

- 03 tuyến thuộc thôn Pà Rum, xã Zuôih có tổng chiều dài khoảng 

10,6Km: Kết nối với đường ĐH2.NG tại Km21 và Km24, thông qua các 
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đường hiện trạng đã có, chiều dài mỗi đoạn khoảng 2Km, nền đường rộng 

5,0m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. 

- 02 đoạn tuyến thuộc thôn Tơ Pơơ, xã Tà Pơơ, có tổng chiều dài 

khoảng 8,5Km: Có kết nối với đường ĐH1.NG tại Km30 và đường vào khu 

tái định cư hiện trạng hiện đang lưu thông với bề rộng nền đường 5,0m, mặt 

đường láng nhựa rộng 3,5m. 

- Đoạn tuyến thuộc thôn Pà ĐHí, xã Zuôih, có chiều dài khoảng 

3,6Km: Tuyến đường này được kết nối với đường hiện trạng đã có, nền 

đường rộng 5,0m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. 

Hồ sơ đề xuất xây dựng 06 đoạn tuyến có chiều dài khoảng 22,7Km 

theo quy mô nền đường rộng 5,0m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m 

(chỉ đầu tư mặt đường BTXM các đoạn tuyến qua khu tái định cư và đường ra 

vùng xản xuất đoạn nằm tiếp giáp khu tái định cư) với tải trọng thiết kế là trục 

xe 6T; thiết kế cống H10-XB60; xây dựng 07 cầu bản có chiều dài 6 - 27m  

với tải trọng thiết kế 0,5HL93. 

Tuy nhiên, để phù hợp cho việc vận chuyển hàng nông lâm sản và nhu 

cầu phát triển sau này, Sở GTVT đề nghị quy mô như sau: 

- Đường cấp B (miền núi) theo Tiêu chuẩn TCVN10380:2014 – Đường 

GTNT – Yêu cầu thiết kế, bề rộng nền đường 5,0m, mặt đường 3,5m. 

- Kết cấu mặt đường BTXM, tải trọng thiết kế áo đường: Trục xe 10T. 

- Khổ cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế H30-XB80. 

- Công trình cầu:  

+ Quy mô: Vĩnh cửu, bằng bê tông cốt thép. 

+ Tần suất vượt lũ thiết kế: 4-10% (sẽ được đề xuất ở bước nghiên 

cứu khả thi).  

+ Khổ cầu: Bằng bề rộng nền đường. 

+ Tải trọng thiết kế:  HL93. 

Công trình ở khu vực miền núi, mưa lớn thường xảy ra và phá hỏng các 

bộ phận của đường nếu như không có giải pháp kiên cố phù hợp, vì vậy, trường 

hợp Báo cáo đề xuất được chấp thuận chủ trương đầu tư và có đủ kinh phí thì 

kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường với quy mô như trên để đảm bảo hiệu 

quả sử dụng. 

Trường hợp kinh phí bố trí hạn chế thì đề nghị xây dựng nền đường, cống 

thoát nước và cầu (nếu có) để trước mắt đảm bảo đi lại trong mùa nắng. Tiếp 

theo, tùy thuộc vào kinh phí còn lại, chọn những vị trí xung yếu, đoạn qua khu 
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tái định cư để hoàn chỉnh dứt điểm từng đoạn, gồm các hạng mục như mặt 

đường, lề và rãnh dọc gia cố ..vv…Phần còn lại sẽ xem xét đầu tư tiếp ở các năm 

tiếp theo.   

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp thẩm định. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc sở (b/c); 

- UBND huyện Nam Giang; 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
Tuấn/D:\HS Tham dinh\TD 2020\Chu truong dau tu\On dinh san 

xuat TD Song Bung 4 - Nam Giang\4.15 CTDT DA on dinh doi 

song vung TDC TD Song Bung 4 - Nam Giang.doc 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                           

                        

 
                                   

Trần Ngọc Thanh 
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UBND HUYỆN NAM GIANG 

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/BCĐX-BQL Nam Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2020. 
  

BÁO CÁO  

Đề xuất chủ trương đầu tư  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng 

 tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022 

Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, T. Quảng Nam.  
  

 

Kính gửi:   

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

    - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; 

    - UBND huyện Nam Giang. 

   

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của 

Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/ 2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

  Căn cứ Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự 

án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4; 

  Căn cứ Công văn số 1317/UBND-KTN ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về lập Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái 

định cư thủy điện Sông Bung 4; 

  Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Nam Giang báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 
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vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022. 

Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với các nội 

dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022. 

2. Dự án nhóm: Nhóm B.  

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang. 

6. Đại diện chủ đầu tư: BQL dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang. 

7. Địa điểm thực hiện dự án:  

Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

  8. Dự kiến tổng mức đầu tư: 100.000.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng y) 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể: 

                                                                                              Đơn vị: đồng. 

Năm Ngân sách Trung ương hỗ trợ Nguồn vốn khác 

Năm 2020 10.000.000.000  

Năm 2021 60.000.000.000  

Năm 2022 30.000.000.000  

Tổng cộng 100.000.000.000  

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

        10. Nguồn vồn đầu tư: Vốn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: 

1. Sự cần thiết đầu tư: 

1.1. Thực trạng cơ sở hạ tầng: 

- Huyện Nam Giang nằm về phía Tây tỉnh Quảng Nam, cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 

120 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Đà Nẵng gần 70 km về phía Tây Nam, với 

đường biên giới giáp Lào hơn 70km, Nam Giang là một trong những huyện có ranh 

giới hành chính lớn nhất tỉnh. 

- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc ổn định đời sống cho 

các hộ dân bị giải tỏa khi xây dựng dự án thủy điện Sông Bung 4. Tổng công ty Điện 

lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phối hợp với UBND huyện Nam 

Giang đã đầu tư xây dựng tổng cộng 04 khu Tái định cư tập trung tại 02 xã bao gồm: 

Xã Zuôih: thôn Pà Rum A và Pà Rum B (nay là thôn Pà Rum), thôn Pà Đhí. Xã Tà 

Pơơ: thôn 2 (nay là thôn Tơ Pơơ) và kết hợp bố trí thêm cụm dân cư ở thôn bị ảnh 
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hưởng (thôn Pà Păng: nay là thôn Tơ Pơơ, của xã Tà Pơơ). 

- Khi đưa người dân vào sinh sống tại 04 khu tái định cư tập trung và 01 thôn 

bị ảnh hưởng, UBND huyện Nam Giang triển khai ngay phương án bố trí sản xuất 

và ổn định đời sống cho nhân dân theo quy hoạch. Tuy nhiên, những năm gần đây, 

đời sống người dân sở tại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Thiếu đất ở do 

dân số tăng, nhu cầu tách hộ tăng; đất sản xuất được bố trí có độ dốc lớn, dễ bị rửa 

trôi, nhanh bạc màu dẫn đến sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả kéo theo tình trạng 

phá rừng làm rẫy tăng cao; cơ sở hạ tầng (đường giao thông, nước sạch, thủy lợi…) 

xuống cấp nghiêm trọng. 

- Việc phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình ổn định đời sống, sản 

xuất tái định cư khiến cho tinh thần, tư tưởng của người dân dao động mạnh; một số 

hộ đã bắt đầu suy nghĩ về việc về lại các khu dân cư cũ hoặc chuyển đến sinh sống ở 

nơi khác; nếu tình trạng trên còn kéo dài thì nguy cơ người dân bỏ khu tái định cư 

rất dễ xảy ra, kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chung 

của cả huyện;  

1.2. Tính cấp thiết phải đầu tư dự án:  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư 

thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020-2022  nhằm đầu tư xây 

dựng, sửa chữa, nâng cấp cở sở hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi ...để hỗ 

trợ cho người dân có điều kiện ổn định đời sống sản xuất, phát triển  kinh tế xã hội, 

tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới 

theo chủ trương chung Đảng và Nhà nước.  

Như đã trình bày nêu trên, việc đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư ổn định đời 

sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam 

Giang, giai đoạn 2020–2022 đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dân vùng tái 

định cư thủy điện Sông Bung 4. 

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội: 

1.3.1. Các căn cứ pháp lý thực hiện lập báo cáo chủ trương đầu tư: 

        - Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

        - Căn cứ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  

- Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của 

Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; 

- Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; 

         - Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

         - Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
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         - Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

         - Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

        - Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

- Căn cứ Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự 

án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4; 

- Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

giai đoạn 2011-2020; 

- Căn cứ Công văn số 1317/UBND-KTN ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về lập Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái 

định cư thủy điện Sông Bung 4; 

- Căn cứ Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện 

Nam Giang phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Tà Pơơ; Quyết định 

số 2925/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Nam Giang  phê duyệt hồ 

sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Zuôih; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 09/7/2015 của Đại hội Đảng bộ huyện 

Nam Giang lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020); 

- Căn cứ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tình hình kinh tế xã hội của vùng nằm 

trong dự án và theo kết quả điều tra tình hình sản xuất nông lâm nghiệp các xã 

Zuôih, Tà Pơơ trong những năm qua. 

1.3.2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Giang. 

1.3.3. Sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành: 

- Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết 

luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự án tái định 

cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4. 

- Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam, v/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án án khởi công 

mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương. 

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 

2011-2020. 

- Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Nam 

Giang phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Tà Pơơ; Quyết định số 

2925/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Nam Giang  phê duyệt hồ sơ 

Quy hoạch nông thôn mới của xã Zuôih. 
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2. Mục tiêu đầu tư, quy mô và nội dung đầu tư: 

2.1. Mục tiêu đầu tư: 

- Đầu tư xây dựng, sữa chữa nâng cấp kết cấu hạ tầng gồm giao thông, nước 

sinh hoạt, thủy lợi...để mở rộng đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu nhằm 

phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt cho nhân dân khu tái định cư hiện tại và khu tái 

định cư mở rộng; tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ 

sau tái định cư xây dựng thủy điện sông Bung 4; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm, thủy sản bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa; phục vụ chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch nông thôn mới. 

- Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm đầu tư các vấn đề 

xã hội; nâng cao sức khỏe nhân dân về thể chất, tinh thần, giải quyết việc làm, giáo 

dục và đào tạo, y tế, văn hóa… là yêu cầu cần thiết cho sự phát triển ổn định và bền 

vững của các khu tái định cư cũng như khu bị ảnh hưởng trong tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. 

2.2. Quy mô và nội dung đầu tư:  

2.2.1. Quy mô:  

    a. Mục tiêu của dự án:  

a1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực 

tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng. 

a2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với khu 

sản xuất và khu tái định cư mở rộng. 

b. Quy mô dự án:  

Bảng 1. Dự kiến diễn biến số hộ trong khu vực tái định cư và thôn bị ảnh 

hưởng từ dự án thủy điện Sông Bung 4 trong 3 năm tới. 

 

TT Thôn 

Số hộ  

ban đầu 

2013 

Số hộ  

hiện tại 

(hết năm 

2017) 

Số hộ dự 

kiến 

năm 2020 

Dự kiến hộ 

tăng lên từ 

2013-2020 

1 Thôn Pà Đhí 69 79 87 18 

2 Khu A, thôn Pà Rum 48 64 76 28 

3 Khu B, thôn Pà Rum 62 78 90 28 

4 
Cụm dân cư Thôn 2, 

thôn Tơ Pơơ 
53 70 83 30 

5 
Cụm dân cư Pà Păng, 

thôn Tơ Pơơ 
25 27 45 20 

TỔNG CỘNG 257 318 381 124 

* Cơ sở dự kiến dựa vào tốc độ gia tăng số hộ trung bình trong giai đoạn từ 2013 (thời điểm 
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triển khai TĐC) - năm 2017;   

- Căn cứ theo kết quả khảo sát và nhu cầu sắp xếp dân cư dự kiến trong thời gian 

đến (Bảng 1), đầu tư kinh phí san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu 

như: đường nội bộ, điện, nước sinh hoạt… cho điểm tái định cư được mở rộng. Cụ 

thể: 

+ Điểm tái định cư khu A, thôn Pà Rum: Xây dựng đường giao thông kết nối 

giữa khu tái định cư hiện tại với vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt để 

sắp xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư khu B, thôn Pà Rum: Thực hiện san lấp mặt bằng khu tái 

định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư mở rộng, 

đường ra vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định 

cho 28 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư thôn Pà Đhí: Thực hiện san lấp mặt bằng  khu tái định cư 

mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư mở rộng, đường 

ra vùng sản xuất; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, bố trí ổn 

định cho 18 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp mặt 

bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định 

cư mở rộng, đường ra vùng sản xuất; xây mới hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, bố 

trí ổn định cho 30 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp mặt 

bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định 

cư mở rộng; nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, bố trí 

ổn định cho 20 hộ dân. 

b1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu 

vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng:  

- Đầu tư xây mới, kết hợp nâng cấp, sửa chữa số công trình bị hư hỏng, xuống 

cấp tại khu, điểm tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng: 

* Đầu tư CSHT cần sửa chữa và nâng cấp: 

- Thủy lợi: 02 Công trình. 

- Nước sinh hoạt: 05 Công trình. 

* Đầu tư xây mới CSHT: 

- Nước sinh hoạt: 02 công trình. 

 (chi tiết tại phụ lục 02/KP và 03/KP kèm theo) 

b2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với 

khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng.  

b2.1. Mở rộng khu vực đất sản xuất: 
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- Tiến hành quy hoạch mở rộng tại mỗi thôn trong khu vực tái định cư và thôn 

bị ảnh hưởng thêm 01 khu vực đất sản xuất để cấp cho các hộ dân hiện tại nhằm giải 

quyết vấn đề thiếu đất sản xuất. Mỗi hộ dân hiện tại được bố trí hỗ trợ thêm 1,5ha 

đất sản xuất. Số liệu diện tích khu quy hoạch mở rộng đất sản xuất ở các thôn như 

sau: 

+ Thôn Pà Đhí: 118,5 ha, tương đương với 79 hộ dân. 

+ Khu A, thôn Pà Rum: 96 ha, tương đương với 64 hộ dân.  

+ Khu B, thôn Pà Rum: 117 ha, tương đương với 78 hộ dân.  

+ Cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: 105 ha, tương đương với 70 hộ dân. 

+ Cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: 40,5 ha, tương đương với 27 hộ dân. 

-  Tiêu chí quy hoạch mở rộng lựa chọn khu vực đất sản xuất mới phải đáp ứng: 

+ Nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

+ Vị trí khu mở rộng đất sản xuất phải gần với khu tái định cư hiện có và quy 

hoạch mở rộng;  

+ Có điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng…) thích hợp để 

người dân sản xuất nông lâm nghiệp; 

b2.2. Mở đường kết nối khu tái định cư hiện tại với khu vực đất sản xuất  và 

khu tái địnhcư mở rộng: 

- Từ khu vực được quy hoạch mở rộng hỗ trợ đất sản xuất cho người dân, tiến 

hành mở đường kết nối khu vực sản xuất với khu dân cư; nền đường 5m, mặt đường 

từ 3,5m; kết cấu bê tông. Tổng chiều dài dự kiến các tuyến đường kết nối khu vực 

sản xuất ở các khu tái định cư là 22,7 km. Cụ thể: 

+ Thôn Pà Đhí: khoảng 3,6 km.  

+ Khu A, thôn Pà Rum: khoảng 4,6 km. 

+ Khu B, thôn Pà Rum: 6 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 3km; 

Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 3km).  

+ Thôn Tơ Pơơ: khoảng 8,5 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 5,7 

km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 2,8km). 

(chi tiết tại phụ lục 04/KP kèm theo) 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để 

thực hiện dự án: 

3.1. Cở sở lập dự kiến tổng mức đầu tư: 

- Dự kiến quy mô, diện tích và các hạng mục đầu tư nêu trên. 

- Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết 



8 

cấu công trình năm 2016. 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng về việc 

công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 - Căn cứ Công văn số 6038/BNN-KTHT ngày 29/07/2015 và Công văn số 

2504/BNN-KTHT ngày 30/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc lập dự án ổn 

định đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện; 

  - Căn cứ Công văn số 3491/UBND-KTN ngày 10/08/2015 và Công văn số 

1433/UBND-KTN ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc lập dự án ổn định 

đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện. 

- Đơn giá theo đơn giá hiện hành của liên sở tài chính tỉnh Quảng Nam. 

- Một số văn bản pháp quy hiện hành về xây dựng cơ bản. 

3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 100.000.000.000 đồng. Bao gồm: 

   + Sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết 

yếu khu vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng: 10.547.000.000 đồng 

(Theo biểu số 02/KP và 03/KP). 

   + Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với khu 

sản xuất và khu tái định cư mở rộng: 89.453.000.000 đồng (Theo biểu số 04/KP). 

           Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 66.508.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:        1.776.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư:           6.864.000.000 đồng 

- Chí phí khác: 5.766.000.000 đồng 

- Dự phòng phí:      4.970.000.000 đồng 

- GPMB:                              3.569.000.000    đồng 

3.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

Dự kiến dự án sẽ được đầu tư bằng các nguồn vốn sau: 

 - Vốn ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương: 100.000.000.000 đồng. 

  4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực 

tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý đảm bảo đầu 

tư tập trung, có hiệu quả: 

- Quý II/2020: Hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương dự án, hồ sơ Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu. 

- Quý III/2020 đến năm 2022: Triển khai thi công các công trình và bàn giao 

công trình đưa vào sử dụng. 
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5. Dự kiến chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

Định kỳ hằng năm đơn vị quản lý sử dụng phải bố trí kinh phí để duy tu, bảo 

trì công trình. 

6. Phương án giải phóng mặt bằng: 

Tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định của 

Nhà nước. 

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ 

bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế, xã hội: 

7.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

7.1.1. Tác động đến môi trường không khí: 

- Bụi:  Việc xây dựng thi công sẽ có các xe máy hoạt động trong khu vực địa 

điểm xây dựng và xe chở nguyên liệu từ ngoài vào do đó sẽ có bụi phát sinh từ: các 

xe máy, vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển. 

- Khí thải: Các động cơ trong khi vận hành thải ra khó CO, CO2, Nox, Sox và 

bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe máy sử dụng trên công trường. 

- Tiếng ồn: Tiếng ồn từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới sinh hoạt của 

các hạng mục xung quanh. Độ ồn phụ thuộc và loại xe máy và tình trạng kỹ thuật 

của chúng. Thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dBA. 

7.1.2. Tác động đến môi trường nước: 

Nước thải từ khu vực thi công gồm nước mưa và nước thải sinh hoạt có thể có 

những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh như sau: 

- Nước mưa chảy từ khu vực đang thi công có mang theo khối lượng bùn đất 

không lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công. 

- Trong nước thải sinh hoạt có chứa nhiều tác nhân độc hại và các loại vi 

trùng, vi khuẩn …Do đó ít có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu 

cơ và vô cơ. 

- Chất thải rắn bao gồm đất, đá, cát, phế liệu xây dựng và rác thải sinh hoạt… 

7.2. Giai đoạn vận hành: 

Đây là công trình phục vụ việc tái định cư, ổn định sản xuất của nhân dân nên 

chủ yếu là nước thải sinh hoạt của nhân dân trong vùng. 

7.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án: 

    7.3.1. Về mặt kinh tế: 

- Qua khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng đầu tư đúng như dự án, thì 

giá trị thu nhập bình quân đầu người theo mục tiêu đặt ra của dự án đảm bảo người 

dân có thu nhập ổn dịnh, trong điều kiện hoàn cảnh hiện tại để người dân sống làm 

ăn lâu dài. 

- Mục tiêu dự án đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, trong đó chú trọng 

phần hỗ trợ trồng cây dược liệu xen canh dưới tán rừng, song với cơ cấu bố trí đất 

nông nghiệp hợp lý đã giãi quyết được sản lượng lương thực có hạt ổn định, đảm 
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bảo nhu cầu của người dân hiện tại và những năm tiếp theo. 

- Giai đoạn 2020 - 2022, tranh thủ chính sách Trung ương và của tỉnh hỗ trợ 

người dân phát triển các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển nghề rừng, 

bảo vệ rừng bền vững. 

    7.3.2. Về mặt xã hội: 

- Thông qua việc bố trí, sắp xếp lại dân cư, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản 

xuất, hạ tầng kỹ thuật, nền kinh tế của địa phương cũng như của người dân ngày 

càng thay đổi theo đúng định hướng nông thôn mới  đã quy hoạch. 

- Khi thực hiện đầu tư, hỗ trợ dự án sẽ khắc phục, giải quyết những tồn tại, bất 

cập tại các khu tái định cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, ổn định an 

ninh chính trị, tạo niềm tin cho đồng bào các dân tộc với các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước. 

8. Phân chia các thành phần dự án:  

Đây là dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định 

cư thủy điện sông Bung 4 nên có nhiều dự án thành phần. 

9. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang. 

Dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tư:  

- Ngân sách trung ương: 10.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện: 0 đồng. 

Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Quý II/2020. 

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh, UBND huyện Nam Giang xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy 

điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022, để Ủy ban nhân dân 

huyện Nam Giang có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 Thái Minh Hoàng 

 

 



    UBND HUYỆN NAM GIANG 

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 41/TTr-BQL   Nam Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v thẩm định báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án: Đầu tƣ ổn định đời sống và sản xuất cho ngƣời dân vùng 

 tái định cƣ thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022 

Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, T. Quảng Nam  
 

 

    Kính gửi: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

huyện Nam Giang. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính Phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 

25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

  Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/03/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công;  

  Căn cứ Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu 

tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4; 

   Căn cứ Công văn số 1317/UBND-KTN ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về lập Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng 

tái định cư thủy điện Sông Bung 4; 

Căn cứ Công văn số 274 /SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, v/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các 

dự án án khởi công mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách 

trung ương; 

  Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang trình Hội đồng 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Nam Giang thẩm định chủ 

trương đầu tư dự án theo nội dung sau: 



 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

          - Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022. 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Giang. 

- Đại diện chủ đầu tư: BQL dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang. 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.  

- Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

- Cơ quan quản lý sử dụng sau khi đầu tư: UBND xã Zuôih và UBND xã 

Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

+ Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 100.000.000.000 đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI  BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN: 

1. Sự cần thiết đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về 

sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ. 

- Huyện Nam Giang nằm về phía Tây tỉnh Quảng Nam, cách tỉnh lỵ Tam 

Kỳ 120 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Đà Nẵng gần 70 km về phía Tây 

Nam, với đường biên giới giáp Lào hơn 70km Nam Giang là một trong những 

huyện có ranh giới hành chính lớn nhất tỉnh. 

- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc ổn định đời sống 

cho các hộ dân bị giải tỏa khi xây dựng dự án thủy điện Sông Bung 4. Tổng công ty 

Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phối hợp với UBND 

huyện Nam Giang đã đầu tư xây dựng tổng cộng 04 khu Tái định cư tập trung tại 

02 xã bao gồm: Xã Zuôih : thôn Pà Rum A và Pà Rum B (nay là thôn Pà Rum), 

thôn Pà Đhí. Xã Tà Pơơ: thôn 2 (nay là thôn Tơ Pơơ) và kết hợp bố trí thêm cụm 

dân cư ở thôn bị ảnh hưởng (thôn Pà Păng: nay là thôn Tơ Pơơ, của xã Tà Pơơ). 

- Khi đưa người dân vào sinh sống tại 04 khu tái định cư tập trung và 01 

thôn bị ảnh hưởng, UBND huyện Nam Giang triển khai ngay phương án bố trí 

sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân theo quy hoạch. Tuy nhiên, những 

năm gần đây, đời sống người dân sở tại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn 

như: Thiếu đất ở do dân số tăng, nhu cầu tách hộ tăng; đất sản xuất được bố trí 

có độ dốc lớn, dễ bị rửa trôi, nhanh bạc màu dẫn đến sản xuất nông nghiệp kém 

hiệu quả kéo theo tình trạng phá rừng làm rẫy tăng cao; cơ sở hạ tầng (đường 

giao thông, nước sạch, thủy lợi…) xuống cấp nghiêm trọng. 

- Việc phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình ổn định đời sống, 

sản xuất tái định cư khiến cho tinh thần, tư tưởng của người dân dao động mạnh; 

một số hộ đã bắt đầu suy nghĩ về việc về lại các khu dân cư cũ hoặc chuyển đến 



 

 

sinh sống ở nơi khác; nếu tình trạng trên còn kéo dài thì nguy cơ người dân bỏ 

khu tái định cư rất dễ xảy ra, kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng tiêu cực 

đến tình hình chung của cả huyện.  

   2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ; 

a. Mục tiêu của dự án:  

- Đầu tư xây dựng, sữa chữa nâng cấp kết cấu hạ tầng gồm giao thông, 

nước sinh hoạt, thủy lợi...để mở rộng đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu 

nhằm phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt cho nhân dân khu tái định cư hiện tại 

và khu tái định cư mở rộng; tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần 

cho các hộ sau tái định cư xây dựng thủy điện sông Bung 4; hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông, lâm, thủy sản bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa; phục vụ 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo 

quy hoạch nông thôn mới. 

- Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm đầu tư các vấn 

đề xã hội; nâng cao sức khỏe nhân dân về thể chất, tinh thần, giải quyết việc 

làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa… là yêu cầu cần thiết cho sự phát triển 

ổn định và bền vững của các khu tái định cư cũng như khu bị ảnh hưởng trong 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

b.Quy mô dự án:  

Bảng 1. Dự kiến diễn biến số hộ trong khu vực tái định cƣ và thôn bị 

ảnh hƣởng từ dự án thủy điện Sông Bung 4 trong 3 năm tới 
 

TT Thôn 

Số hộ  

ban đầu 

2013 

Số hộ  

hiện tại 

(hết năm 

2017) 

Số hộ dự kiến 

năm 2020 

Dự kiến hộ 

tăng lên từ 

2013-2020 

1 Thôn Pà Đhí 69 79 87 18 

2 Khu A, thôn Pà Rum  48 64 76 28 

3 Khu B, thôn Pà Rum  62 78 90 28 

4 
Cụm dân cư Thôn 2, 

thôn Tơ Pơơ 
53 70 83 30 

5 
Cụm dân cư Pà 

Păng, thôn Tơ Pơơ 
25 27 45 20 

TỔNG CỘNG 257 318 381 124 

* Cơ sở dự kiến dựa vào tốc độ gia tăng số hộ trung bình trong giai đoạn từ 2013 (thời 

điểm triển khai TĐC) - năm 2017;   



 

 

- Căn cứ theo kết quả khảo sát và nhu cầu sắp xếp dân cư dự kiến trong thời 

gian đến (Bảng 1), đầu tư kinh phí san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng 

thiết yếu như: đường nội bộ, điện, nước sinh hoạt… cho điểm tái định cư được 

mở rộng. Cụ thể: 

+ Điểm tái định cư khu A, thôn Pà Rum: Xây dựng đường giao thông kết nối 

giữa khu tái định cư hiện tại với vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt 

để sắp xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư khu B, thôn Pà Rum: Thực hiện san lấp mặt bằng khu 

tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư 

mở rộng, đường ra vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, 

bố trí ổn định cho 28 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư thôn Pà Đhí: Thực hiện san lấp mặt bằng  khu tái định 

cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư mở rộng, 

đường ra vùng sản xuất; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, 

bố trí ổn định cho 18 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp mặt 

bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái 

định cư mở rộng, đường ra vùng sản xuất; xây mới hệ thống nước sinh hoạt để 

sắp xếp, bố trí ổn định cho 30 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp 

mặt bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với 

khu tái định cư mở rộng; nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt 

để sắp xếp, bố trí ổn định cho 20 hộ dân. 

 b1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu 

khu vực tái định cƣ hiện tại và khu vực tái định cƣ mở rộng:  

- Đầu tư xây mới, kết hợp nâng cấp, sửa chữa số công trình bị hư hỏng, 

xuống cấp tại khu, điểm tái định cư hiện tịa và khu tái định cư mở rộng: 

* Đầu tư CSHT cần sửa chữa và nâng cấp: 

- Thủy lợi: 02 Công trình. 

- Nước sinh hoạt: 05 Công trình. 

* Đầu tư xây mới CSHT: 

- Nước sinh hoạt: 02 công trình. 

(chi tiết tại phụ lục 02/KP và 03/KP kèm theo) 

b2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cƣ hiện tại 

với khu sản xuất và khu tái định cƣ mở rộng.  

b2.1. Mở rộng khu vực đất sản xuất: 



 

 

- Tiến hành quy hoạch mở rộng tại mỗi thôn trong khu vực tái định cư và 

thôn bị ảnh hưởng thêm 01 khu vực đất sản xuất để cấp cho các hộ dân hiện tại 

nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất. Mỗi hộ dân hiện tại được bố trí hỗ trợ 

thêm 1,5ha đất sản xuất. Số liệu diện tích khu quy hoạch mở rộng đất sản xuất ở 

các thôn như sau: 

+ Thôn Pà Đhí: 118,5 ha, tương đương với 79 hộ dân. 

+ Khu A, thôn Pà Rum: 96 ha, tương đương với 64 hộ dân.  

+ Khu B, thôn Pà Rum: 117 ha, tương đương với 78 hộ dân.  

+ Cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: 105 ha, tương đương với 70 hộ dân. 

+ Cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: 40,5 ha, tương đương với 27 hộ dân. 

-  Tiêu chí quy hoạch mở rộng lựa chọn khu vực đất sản xuất mới phải đáp 

ứng: 

+ Nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

+ Vị trí khu mở rộng đất sản xuất phải gần với khu tái định cư hiện có và quy 

hoạch mở rộng;  

+ Có điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng…) thích hợp 

để người dân sản xuất nông lâm nghiệp; 

b2.2. Mở đường kết nối khu tái định cư hiện tại với khu vực đất sản xuất  

và khu tái địnhcư mở rộng: 

- Từ khu vực được quy hoạch mở rộng hỗ trợ đất sản xuất cho người dân, 

tiến hành mở đường kết nối khu vực sản xuất với khu dân cư; nền đường 5m, 

mặt đường từ 3,5m; kết cấu bê tông. Tổng chiều dài dự kiến các tuyến đường kết 

nối khu vực sản xuất ở các khu tái định cư là 22,7 km. Cụ thể: 

+ Thôn Pà Đhí: khoảng 3,6 km.  

+ Khu A, thôn Pà Rum: khoảng 4,6 km. 

+ Khu B, thôn Pà Rum: 6 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 

3km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 3km).  

+ Thôn Tơ Pơơ: khoảng 8,5 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 

5,7 km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 2,8km). 

 (chi tiết tại phụ lục 04/KP kèm theo) 

3. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng 

cân đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực 

khác để thực hiện dự án:    

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 100.000.000.000 đồng. 



 

 

3.2. Phương án huy động vốn: Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ. 

3.3. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 

100.000.000.000 đồng. 

4. Dự kiến phân kỳ đầu tƣ: Năm 2020-2022. 

                                                                                           Đơn vị: đồng 

Năm 
Ngân sách 

Trung ƣơng hỗ trợ 
Nguồn vốn khác 

Năm 2020 10.000.000.000  

Năm 2021 60.000.000.000  

Năm 2022 30.000.000.000  

Tổng cộng 100.000.000.000  
 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi 

phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:  

* Chi phí trong quá trình thực hiện: 100.000.000.000 đồng. 

* Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Định kỳ hằng năm đơn vị 

quản lý sử dụng phải bố trí kinh phí để duy tu, bảo trì công trình. 

6. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội, hiệu quả đầu tƣ về 

kinh tế - xã hội:  

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng:  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định 

cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020-2022 nằm trong 

danh mục phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định 

tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

    6.2. Hiệu quả đầu tƣ về Kinh tế, xã hội: 

 6.2.1. Về mặt kinh tế: 

- Qua khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng đầu tư, hỗ trợ đúng như 

dự án, thì giá trị thu nhập bình quân đầu người theo mục tiêu đặt ra của dự án 

đảm bảo người dân có thu nhập ổn dịnh, trong điều kiện hoàn cảnh hiện tại để 

người dân sống làm ăn lâu dài. 

- Mục tiêu dự án đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, trong đó chú 

trọng phần hỗ trợ trồng cây dược liệu xen canh dưới tán rừng, song với cơ cấu 

bố trí đất nông nghiệp hợp lý đã giải quyết được sản lượng lương thực có hạt ổn 

định, đảm bảo nhu cầu của người dân hiện tại và những năm tiếp theo. 

- Giai đoạn 2020-2022, tranh thủ chính sách Trung ương và của tỉnh hỗ trợ 

người dân phát triển các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển nghề 

rừng, bảo vệ rừng bền vững. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

 

 6.2.2. Về mặt xã hội: 

- Thông qua việc bố trí, sắp xếp lại dân cư, từng bước chuyển đổi cơ cấu 

sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, nền kinh tế của địa phương cũng như của người dân 

ngày càng thay đổi theo đúng định hướng nông thôn mới  đã quy hoạch. 

- Khi thực hiện đầu tư, hỗ trợ dự án sẽ khắc phục, giải quyết những tồn tại, 

bất cập tại các khu tái định cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, ổn 

định an ninh chính trị, tạo niềm tin cho đồng bào các dân tộc với các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước. 

7. Phân chia các dự án thành phần: Đây là dự án Đầu tư ổn định đời 

sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4 nên có 

nhiều dự án thành phần. 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:  

+ Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy 

định của pháp luật, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu. 

+ Vì tính cấp thiết của dự án như trên đây, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng huyện Nam Giang kính đề nghị Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương huyện Nam Giang  xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư công trình. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Thái Minh Hoàng 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng 

tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022 

Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, T. Quảng Nam. 
 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án Đầu tư Xây dựng dự án; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/03/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công; 

UBND huyện Nam Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án theo nội dung sau: 
 

- Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022. 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang. 

- Cơ quan quản lý sử dụng sau khi đầu tư:  

UBND xã Zuôih và UBND xã Tà Pơơ. 

          1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 

+ Sự cần thiết phải đầu tư: 

    - Đầu tư xây dựng, sữa chữa nâng cấp kết cấu hạ tầng gồm giao thông, 

nước sinh hoạt, thủy lợi...để mở rộng đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu 

nhằm phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt cho nhân dân khu tái định cư hiện tại 

và khu tái định cư mở rộng; tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần 

cho các hộ sau tái định cư xây dựng thủy điện sông Bung 4; hỗ trợ phát triển sản 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  53/TTr-UBND          Nam Giang, ngày 31 tháng 3  năm 2020 



xuất nông, lâm, thủy sản bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa; phục vụ 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo 

quy hoạch nông thôn mới. 

    - Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm đầu tư các 

vấn đề xã hội; nâng cao sức khỏe nhân dân về thể chất, tinh thần, giải quyết việc 

làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa… là yêu cầu cần thiết cho sự phát triển 

ổn định và bền vững của các khu tái định cư cũng như khu bị ảnh hưởng trong 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

+ Sự phù hợp với quy hoạch:  

  - Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính phủ 

về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự 

án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4;  

  - Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch & 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam, v/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án án 

khởi công mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương;  

  - Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai 

đoạn 2011-2020;  

  - Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện 

Nam Giang phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Tà Pơơ; Quyết 

định số 2925/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Nam Giang  phê 

duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Zuôih. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:  

    a. Mục tiêu của dự án:  

a1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu 

vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng. 

a2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với 

khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng. 

b. Quy mô dự án:  

Bảng 1. Dự kiến diễn biến số hộ trong khu vực tái định cư và thôn bị 

ảnh hưởng từ dự án thủy điện Sông Bung 4 trong 3 năm tới 
 

TT Thôn 

Số hộ  

ban đầu 

2013 

Số hộ  

hiện tại 

(hết năm 

2017) 

Số hộ dự kiến 

năm 2020 

Dự kiến hộ 

tăng lên từ 

2013-2020 

1 Thôn Pà Đhí 69 79 87 18 

2 Khu A, thôn Pà Rum  48 64 76 28 

3 Khu B, thôn Pà Rum  62 78 90 28 



4 
Cụm dân cư Thôn 2, 

thôn Tơ Pơơ 
53 70 83 30 

5 
Cụm dân cư Pà Păng, 

thôn Tơ Pơơ 
25 27 45 20 

TỔNG CỘNG 257 318 381 124 

* Cơ sở dự kiến dựa vào tốc độ gia tăng số hộ trung bình trong giai đoạn từ 2013 (thời 

điểm triển khai TĐC) - năm 2017;   

- Căn cứ theo kết quả khảo sát và nhu cầu sắp xếp dân cư dự kiến trong thời 

gian đến (Bảng 1), đầu tư kinh phí san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng 

thiết yếu như: đường nội bộ, điện, nước sinh hoạt… cho điểm tái định cư được 

mở rộng. Cụ thể: 

+ Điểm tái định cư khu A, thôn Pà Rum: Xây dựng đường giao thông kết nối 

giữa khu tái định cư hiện tại với vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt 

để sắp xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư khu B, thôn Pà Rum: Thực hiện san lấp mặt bằng khu 

tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư 

mở rộng, đường ra vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, 

bố trí ổn định cho 28 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư thôn Pà Đhí: Thực hiện san lấp mặt bằng khu tái định 

cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư mở rộng, 

đường ra vùng sản xuất; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt để sắp xếp, 

bố trí ổn định cho 18 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp mặt 

bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái 

định cư mở rộng, đường ra vùng sản xuất; xây mới hệ thống nước sinh hoạt để 

sắp xếp, bố trí ổn định cho 30 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp 

mặt bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với 

khu tái định cư mở rộng; nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt 

để sắp xếp, bố trí ổn định cho 20 hộ dân. 

b1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu 

khu vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng:  

- Đầu tư xây mới, kết hợp nâng cấp, sửa chữa số công trình bị hư hỏng, 

xuống cấp tại khu, điểm tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng: 

* Đầu tư CSHT cần sửa chữa và nâng cấp: 

- Thủy lợi: 02 Công trình. 

- Nước sinh hoạt: 05 Công trình. 



* Đầu tư xây mới CSHT: 

- Nước sinh hoạt: 02 công trình. 

(chi tiết tại phụ lục 02/KP và 03/KP kèm theo) 

b2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại 

với khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng.  

b2.1. Mở rộng khu vực đất sản xuất: 

- Tiến hành quy hoạch mở rộng tại mỗi thôn trong khu vực tái định cư và 

thôn bị ảnh hưởng thêm 01 khu vực đất sản xuất để cấp cho các hộ dân hiện tại 

nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất. Mỗi hộ dân hiện tại được bố trí hỗ trợ 

thêm 1,5ha đất sản xuất. Số liệu diện tích khu quy hoạch mở rộng đất sản xuất ở 

các thôn như sau: 

+ Thôn Pà Đhí: 118,5 ha, tương đương với 79 hộ dân. 

+ Khu A, thôn Pà Rum: 96 ha, tương đương với 64 hộ dân.  

+ Khu B, thôn Pà Rum: 117 ha, tương đương với 78 hộ dân.  

+ Cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: 105 ha, tương đương với 70 hộ dân. 

+ Cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: 40,5 ha, tương đương với 27 hộ dân. 

-  Tiêu chí quy hoạch mở rộng lựa chọn khu vực đất sản xuất mới phải đáp 

ứng: 

+ Nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

+ Vị trí khu mở rộng đất sản xuất phải gần với khu tái định cư hiện có và quy 

hoạch mở rộng;  

+ Có điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng…) thích hợp 

để người dân sản xuất nông lâm nghiệp; 

b2.2. Mở đường kết nối khu tái định cư hiện tại với khu vực đất sản xuất  

và khu tái địnhcư mở rộng: 

- Từ khu vực được quy hoạch mở rộng hỗ trợ đất sản xuất cho người dân, 

tiến hành mở đường kết nối khu vực sản xuất với khu dân cư; nền đường 5m, 

mặt đường từ 3,5m; kết cấu bê tông. Tổng chiều dài dự kiến các tuyến đường kết 

nối khu vực sản xuất ở các khu tái định cư là 22,7 km. Cụ thể: 

+ Thôn Pà Đhí: khoảng 3,6 km.  

+ Khu A, thôn Pà Rum: khoảng 4,6 km. 

+ Khu B, thôn Pà Rum: 6 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 

3km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 3km).  

+ Thôn Tơ Pơơ: khoảng 8,5 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 

5,7 km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 2,8km). 



 (chi tiết tại phụ lục 04/KP kèm theo) 

Địa điểm xây dựng: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang.  

Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực 

hiện của dự án:    

  3.1. Dự kiến tổng dự toán của dự án: 100.000.000.000 đồng. 

3.2. Phương án huy động vốn: Nguồn vốn đầu tư dự kiến từ nguồn hỗ trợ 

ngân sách trung ương. 

3.3 Cơ cấu nguồn vốn:  

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương: 100.000.000.000 đồng. 

 (Căn cứ Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu 

tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4). 

4. Thời gian thực hiện:  

- Tiến độ thực hiện của dự án: Năm 2020-2021-2022. 

   - Phân kỳ đầu tư:  

          Đơn vị: đồng 

Năm 
Ngân sách 

Trung ương hỗ trợ 
Nguồn vốn khác 

Năm 2020 10.000.000.000  

Năm 2021 60.000.000.000  

Năm 2022 30.000.000.000  

Tổng cộng 100.000.000.000  

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành:  

* Chi phí trong quá trình thực hiện: 100.000.000.000 đồng  

* Chi phí vận hành của dự án sau khi hoàn thành: Định kỳ hằng năm đơn 

vị quản lý sử dụng phải bố trí kinh phí để duy tu, bảo trì dự án. 

6. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội, hiệu quả đầu tư về kinh 

tế - xã hội: dự án nhằm ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư 

thủy điện Sông Bung 4. Yếu tố môi trường bị tác động không đáng kể. 

7. Phân chia các dự án thành phần: Đây là dự án Ổn định đời sống và sản 

xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4 nên có nhiều dự án 

thành phần. 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:  

+ Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy 

định của pháp luật, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã nêu. 

+ Vì tính cấp thiết của dự án như trên đây, kính đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cân đối bố trí vốn để 

triển khai thực hiện từ năm 2020.  



UBND huyện Nam Giang kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, 

UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm 

định và Quyết định chủ trương đầu tư của dự án. 
 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh Q.Nam; 

- UBND tỉnh Q.Nam; 

- Sở KH và ĐT Q.Nam; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

               PHÓ CHỦ TỊCHỦ TỊCH 

PH 

 

((Đa 

(Đã ký) 

(Đa( 

Ó TỊCH 

             A Viết Sơn Vô Tô 

 
 
 

                      Tô Phương 

 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:  52/TTr-UBND       Nam Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng 

tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022 

Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, T. Quảng Nam. 
  

                 Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam; 

                                  - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư công; 

Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang trình Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư ổn 

định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 

4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:  

1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 - 2022. 

2. Dự án nhóm B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thường trực hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có): UBND huyện Nam Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang. 

7. Dự kiến tổng dự toán dự án:   100.000.000.000 đồng, bố trí trong các 

năm 2020 - 2021 - 2022.   

                  Đơn vị: đồng 

Năm 
Ngân sách 

Trung ương hỗ trợ 
Nguồn vốn khác 

Năm 2020 10.000.000.000  

Năm 2021 60.000.000.000  

Năm 2022 30.000.000.000  

Tổng cộng 100.000.000.000  

 



8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư dự kiến từ nguồn vốn 

hỗ trợ ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách huyện. 

(Căn cứ Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu 

tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4) 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:       

dự án sử dụng vốn ngân sách huyện (ngoài ra còn có ngân sách trung ương). 

10. Thời gian thực hiện:  

- Tiến độ thực hiện của dự án: Năm 2020 - 2021 - 2022. 

- Phân kỳ đầu tư: Vốn đề nghị bố trí trong 03 năm 2020 - 2021 - 2022  
 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước thực hiện đầu tư. 

12. Các thông tin khác (nếu có): Không. 
 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn . 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B theo quy định của 

Luật Đầu tư công và Điều 19 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ; 

4. Số lượng hồ sơ: 07 bộ tài liệu. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

             PHÓ CHỦ TỊCHỦ TỊCH 

PH 

 

(Đa 

(Đã ký) 

TỊCH 

                       A Viết Sơn Vô Tô Phương 

 

 



 

 

UBND HUYỆN NAM GIANG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/BB-HĐTĐ Nam Giang, ngày 01 tháng  4 năm 2020 
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    Hôm nay, ngày 01/4/2020, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Nam Giang, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện 

Nam Giang theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND, ngày 10/08/2015 đã tổ chức 

Hội nghị để thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư ổn định đời sống và 

sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam 

Giang, giai đoạn 2020 – 2022. Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam, thành phần gồm có: 

1. Ông: A Viết Sơn – Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện – Chủ tịch Hội 

đồng. 

2. Ông: Nguyễn Trường Tâm - TP Tài chính – KH  – Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông: A Lăng Cường - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng – Ủy viên. 

4. Ông: Thái Minh Hoàng – Giám đốc BQL dự án ĐTXD huyện – Ủy viên. 

5. Ông: Tơ Ngôl Kía - Chủ tịch UBND xã Tà Pơơ – Ủy viên. 

6. Ông: Pơ Long Diệu - Chủ tịch UBND xã Zuôih – Ủy viên. 

7. Ông: Lý Văn Hậu – Chuyên viên Phòng Tài chính – KH làm thư ký. 

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 

07/BCĐX-BQL, ngày 25/03/2020 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

huyện Nam Giang và hồ sơ tài liệu có liên quan. Hội đồng thẩm định đã thống 

nhất thẩm định chủ trương đầu tư dự án với các nội dung sau: 

A. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022. 

- Cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban quản lý 

dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang; 

- Cơ quan quản lý sử dụng sau đầu tư: UBND xã Zuôih và UBND xã Tà 

Pơơ. 

- Dự án thuộc nhóm B. 

- Quy mô đầu tư:  

    a. Các dự án thành phần:  

a1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu 



 

 

khu vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng. 

a2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại 

với khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng. 

b. Quy mô dự án:  

Bảng 1. Dự kiến diễn biến số hộ trong khu vực tái định cƣ và thôn bị 

ảnh hƣởng từ dự án thủy điện Sông Bung 4 trong 3 năm tới 

 

TT Thôn 

Số hộ  

ban đầu 

2013 

Số hộ  

hiện tại 

(hết năm 

2017) 

Số hộ dự 

kiến 

năm 2020 

Dự kiến hộ 

tăng lên từ 

2013-2020 

1 Thôn Pà Đhí 69 79 87 18 

2 Khu A, thôn Pà Rum  48 64 76 28 

3 Khu B, thôn Pà Rum 62 78 90 28 

4 
Cụm dân cư Thôn 2, 

thôn Tơ Pơơ 
53 70 83 30 

5 
Cụm dân cư Pà Păng, 

thôn Tơ Pơơ 
25 27 45 20 

TỔNG CỘNG 257 318 381 124 

* Cơ sở dự kiến dựa vào tốc độ gia tăng số hộ trung bình trong giai đoạn 

từ 2013 (thời điểm triển khai TĐC) - năm 2017;   

- Căn cứ theo kết quả khảo sát và nhu cầu sắp xếp dân cư dự kiến trong 

thời gian đến (Bảng 1), đầu tư kinh phí san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ 

tầng thiết yếu như: đường nội bộ, điện, nước sinh hoạt… cho điểm tái định cư 

được mở rộng. Cụ thể: 

+ Điểm tái định cư khu A, thôn Pà Rum: Xây dựng đường giao thông kết 

nối giữa khu tái định cư hiện tại với vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước 

sinh hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư khu B, thôn Pà Rum: Thực hiện san lấp mặt bằng khu 

tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư 

mở rộng, đường ra vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt để sắp 

xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư thôn Pà Đhí: Thực hiện san lấp mặt bằng khu tái 

định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư 

mở rộng, đường ra vùng sản xuất; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt 



 

 

để sắp xếp, bố trí ổn định cho 18 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp 

mặt bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với 

khu tái định cư mở rộng, đường ra vùng sản xuất; xây mới hệ thống nước sinh 

hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định cho 30 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san 

lấp mặt bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối 

với khu tái định cư mở rộng; nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sinh 

hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định cho 20 hộ dân. 

b1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết 

yếu khu vực tái định cƣ hiện tại:  

- Đầu tư xây mới, kết hợp nâng cấp, sửa chữa số công trình bị hư hỏng, 

xuống cấp tại khu, điểm tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng: 

* Đầu tư CSHT cần sửa chữa và nâng cấp: 

- Thủy lợi: 02 Công trình. 

- Nước sinh hoạt: 05 Công trình. 

* Đầu tư xây mới CSHT: 

- Nước sinh hoạt: 02 công trình. 

(chi tiết tại phụ lục 02/KP và 03/KP kèm theo) 

b2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cƣ hiện 

tại với khu sản xuất và khu tái định cƣ mở rộng: 

b2.1. Mở rộng khu vực đất sản xuất: 

- Tiến hành quy hoạch mở rộng tại mỗi thôn trong khu vực tái định cư và 

thôn bị ảnh hưởng thêm 01 khu vực đất sản xuất để cấp cho các hộ dân hiện 

tại nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất. Mỗi hộ dân hiện tại được bố trí 

hỗ trợ thêm 1,5ha đất sản xuất. Số liệu diện tích khu quy hoạch mở rộng đất 

sản xuất ở các thôn như sau: 

+ Thôn Pà Đhí: 118,5 ha, tương đương với 79 hộ dân. 

+ Khu A, thôn Pà Rum: 96 ha, tương đương với 64 hộ dân.  

+ Khu B, thôn Pà Rum: 117 ha, tương đương với 78 hộ dân.  

+ Cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: 105 ha, tương đương với 70 hộ dân. 

+ Cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: 40,5 ha, tương đương với 27 hộ 

dân. 

-  Tiêu chí quy hoạch mở rộng lựa chọn khu vực đất sản xuất mới phải đáp 

ứng: 



 

 

+ Nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. 

+ Vị trí khu mở rộng đất sản xuất phải gần với khu tái đinh cư hiện có và 

quy hoạch mở rộng;  

+ Có điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng…) thích 

hợp để người dân sản xuất nông lâm nghiệp; 

b2.2. Mở đường kết nối khu tái định cư hiện tại với khu vực đất sản 

xuất  và khu tái địnhcư mở rộng: 

- Từ khu vực được quy hoạch mở rộng hỗ trợ đất sản xuất cho người 

dân, tiến hành mở đường kết nối khu vực sản xuất với khu dân cư; nền đường 

5m, mặt đường từ 3,5m; kết cấu bê tông. Tổng chiều dài dự kiến các tuyến 

đường kết nối khu vực sản xuất ở các khu tái định cư là 22,7 km. Cụ thể: 

+ Thôn Pà Đhí: khoảng 3,6 km.  

+ Khu A, thôn Pà Rum: khoảng 4,6 km. 

+ Khu B, thôn Pà Rum: 6 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 

3km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 3km).  

+ Thôn Tơ Pơơ: khoảng 8,5 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất 

khoảng 5,7 km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 

2,8km). 

 (chi tiết tại phụ lục 04/KP kèm theo) 

- Địa điểm đầu tư: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang. 

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 100.000.000.000 đồng.  

B. Các nội dung xem xét trong quá trình thẩm định: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

1.1. Thực trạng cơ sở hạ tầng: 

- Huyện Nam Giang nằm về phía Tây tỉnh Quảng Nam, cách tỉnh lỵ 

Tam Kỳ 120 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Đà Nẵng gần 70 km về phía 

Tây Nam, với đường biên giới giáp Lào hơn 70km, Nam Giang là một trong 

những huyện có ranh giới hành chính lớn nhất tỉnh. 

- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc ổn định đời 

sống cho các hộ dân bị giải tỏa khi xây dựng dự án thủy điện Sông Bung 4. Tổng 

công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phối hợp với 

UBND huyện Nam Giang đã đầu tư xây dựng tổng cộng 04 khu Tái định cư tập 

trung tại 02 xã bao gồm: Xã Zuôih: thôn Pà Rum A và Pà Rum B (nay là thôn Pà 

Rum), thôn Pà Đhí. Xã Tà Pơơ: thôn 2 (nay là thôn Tơ Pơơ) và kết hợp bố trí 

thêm cụm dân cư ở thôn bị ảnh hưởng (thôn Pà Păng: nay là thôn Tơ Pơơ, của xã 



 

 

Tà Pơơ). 

- Khi đưa người dân vào sinh sống tại 04 khu tái định cư tập trung và 

01 thôn bị ảnh hưởng, UBND huyện Nam Giang triển khai ngay phương án 

bố trí sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân theo quy hoạch. Tuy nhiên, 

những năm gần đây, đời sống người dân sở tại đang đối mặt với rất nhiều khó 

khăn như: Thiếu đất ở do dân số tăng, nhu cầu tách hộ tăng; đất sản xuất được 

bố trí có độ dốc lớn, dễ bị rửa trôi, nhanh bạc màu dẫn đến sản xuất nông 

nghiệp kém hiệu quả, kéo theo tình trạng phá rừng làm rẫy tăng cao; cơ sở hạ 

tầng (đường giao thông, nước sạch, thủy lợi…) xuống cấp nghiêm trọng. 

- Việc phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình ổn định đời 

sống, sản xuất tái định cư khiến cho tinh thần, tư tưởng của người dân dao 

động mạnh; một số hộ đã bắt đầu suy nghĩ về việc về lại các khu dân cư cũ 

hoặc chuyển đến sinh sống ở nơi khác; nếu tình trạng trên còn kéo dài thì 

nguy cơ người dân bỏ khu tái định cư rất dễ xảy ra, kéo theo rất nhiều hệ lụy 

xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chung của cả huyện.  

1.2. Tính cấp thiết phải đầu tư dự án:  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020-2022 

nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: đường giao thông, đường ra vùng sản 

xuất, khu tái định cư mở rộng; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt, 

thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, có điều kiện 

ổn định đời sống sản xuất, giãn dân khu tái định cư, phát triển kinh tế xã hội, 

tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông 

thôn mới theo chủ trương chung Đảng và Nhà nước.  

Như đã trình bày nêu trên, việc đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư ổn định 

đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, 

huyện Nam Giang, giai đoạn 2020–2022 đáp ứng được nhu cầu cần thiết của 

người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: Phù hợp với quy định của của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công; Công văn 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/3/2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:  

- Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính phủ 

về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư 

dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4 

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

giai đoạn 2011-2020; 



 

 

- Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện 

Nam Giang phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Tà Pơơ; Quyết 

định số 2925/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện Nam Giang  phê 

duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Zuôich; 

- Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam, v/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án 

án khởi công mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách trung 

ương. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm B. 

5. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư, diện tích đất cần sử 

dụng, thời gian, tiến độ thực hiện:  

+ Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:  

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: đường giao thông, đường ra vùng sản 

xuất, khu tái định cư mở rộng; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt, 

thủy lợi để tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ 

sau tái định cư xây dựng thủy điện sông Bung 4; xây dựng kết cấu hạ tầng để 

phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu 

quả theo quy hoạch nông thôn mới. 

- Cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm đầu tư các 

vấn đề xã hội; nâng cao sức khỏe nhân dân về thể chất, tinh thần, giải quyết 

việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa… là yêu cầu cần thiết cho sự phát 

triển ổn định và bền vững của các khu tái định cư cũng như khu bị ảnh hưởng 

trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:  

6.1. Về mặt kinh tế: 

- Qua khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng đầu tư, hỗ trợ đúng 

như dự án, thì giá trị thu nhập bình quân đầu người theo mục tiêu đặt ra của 

dự án đảm bảo người dân có thu nhập ổn dịnh, trong điều kiện hoàn cảnh hiện 

tại để người dân sống làm ăn lâu dài. 

- Mục tiêu dự án đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, trong đó chú 

trọng phần hỗ trợ trồng cây dược liệu xen canh dưới tán rừng, song với cơ cấu 

bố trí đất nông nghiệp hợp lý đã giãi quyết được sản lượng lương thực có hạt 

ổn định, đảm bảo nhu cầu của người dân hiện tại và những năm tiếp theo. 

- Giai đoạn 2020-2022, tranh thủ chính sách Trung ương và của tỉnh hỗ 

trợ người dân phát triển các ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển 

nghề rừng, bảo vệ rừng bền vững. 

6.2. Về mặt xã hội: 

- Thông qua việc bố trí, sắp xếp lại dân cư, từng bước chuyển đổi cơ cấu 

sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, nền kinh tế của địa phương cũng như của người 

dân ngày càng thay đổi theo đúng định hướng nông thôn mới đã quy hoạch. 



 

 

- Sau khi được đầu tư, dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho 

người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai 

đoạn 2020 – 2022 sẽ khắc phục, giải quyết những tồn tại, bất cập tại các khu 

tái định cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, ổn định an ninh chính 

trị, tạo niềm tin cho đồng bào các dân tộc với các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước. 

C. Các tài liệu cần bổ sung: Không 

D. Kết luận: Hội đồng thẩm định biểu quyết, thống nhất 100% thông 

qua chủ trương đầu tư dự án nêu trên. 

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản báo cáo cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư, 01 lưu Hội đồng thẩm định./. 
 

CÁC THÀNH VIÊN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 
 

TRƢỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

Nguyễn Trƣờng Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND HUYỆN NAM GIANG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/BCTĐ-HĐTĐ Nam Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
 

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Đầu tƣ ổn định đời sống và sản xuất cho ngƣời dân vùng tái định 

cƣ thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022 

Địa điểm: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, T. Quảng Nam. 

  

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

- Sở  Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam.  

 

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Nam 

Giang nhận được Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 07/BCĐX-BQL, ngày 

25/3/2020 của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện trình thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 

cho người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, 

giai đoạn 2020 – 2022. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định 

của các cơ quan, tổ chức có liên quan (Biên bản Hội nghị thẩm định nội bộ 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 04/BB-HĐTĐ ngày 01/4/2020), Hội 

đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Nam Giang báo cáo 

kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 

công. 

2. Các tài liệu liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
1. Luật Đầu tư công. 

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng Chính phủ 

về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư 

dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4 

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

giai đoạn 2011-2020; 



 

 

- Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND huyện 

Nam Giang phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Tà Pơơ; Quyết 

định số 2925/QĐ-UBND ngày 28/112/2012 của UBND huyện Nam Giang  

phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Zuôih; 

- Công văn số 274 /SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, v/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án án khởi công 

mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương. 
 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính Kế hoạch là cơ quan 

thường trực của Hội đồng thẩm định huyện. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các ngành có liên quan theo Quyết định 

số 2094/QĐ-UBND, ngày 10/8/2015 của UBND huyện Nam Giang 

3. Hình thức thẩm định: Các cá nhân làm việc độc lập, lãnh đạo đưa ra 

ý kiến kết luận khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI 

ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng 

tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022. 

2. Dự án nhóm B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam 

Giang. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:   100.000.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn đầu tư dự kiến từ nguồn vốn 

ngân sách trung ương.  

(Căn cứ Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ 

trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông 

Bung 4). 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm 

định: Đây là dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái 

định cư thủy điện Sông Bung 4 nên có nhiều dự án thành phần. 

10. Thời gian thực hiện: 

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021-2022. 



 

 

     

- Phân kỳ đầu tư:  

                       Đơn vị: đồng 

Năm 
Ngân sách 

Trung ƣơng hỗ trợ 
Nguồn vốn khác 

Năm 2020 10.000.000.000  

Năm 2021 60.000.000.000  

Năm 2022 30.000.000.000  

Tổng cộng 100.000.000.000  
 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

12. Các thông tin khác (nếu có): Không. 
 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP 

- Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định theo quy định của 

Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ: Các đơn vị có liên quan thống 

nhất với ý kiến của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.   
 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
 

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án phù hợp với các quy định của 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Công văn 

số 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu 

tư công. 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

- Việc phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình ổn định đời 

sống, sản xuất tại các khu tái định cư hiện nay đã khiến cho tinh thần, tư 

tưởng của người dân dao động mạnh; một số hộ đã bắt đầu suy nghĩ về việc 

về lại các khu dân cư cũ hoặc chuyển đến sinh sống ở nơi khác; nếu tình trạng 

trên còn kéo dài thì nguy cơ người dân bỏ khu tái định cư rất dễ xảy ra, kéo 

theo rất nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chung của cả 

huyện; vì vậy để tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần cho các 

hộ sau tái định cư xây dựng thủy điện sông Bung 4; hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông, lâm, thủy sản bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng kết 

cấu hạ tầng để phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản 

xuất có hiệu quả theo quy hoạch nông thôn mới. 

- Dự án: Ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái định cư 

thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020-2022 nhằm đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng: đường giao thông, đường ra vùng sản xuất, khu tái 

định cư mở rộng; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt, thủy lợi để tạo 

sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ sau tái định cư 

xây dựng thủy điện sông Bung 4; người dân có điều kiện ổn định đời sống sản 

xuất, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo bền 



 

 

vững, góp phần xây dựng nông thôn mới theo chủ trương chung Đảng và Nhà 

nước. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: Phù hợp với quy định của của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công.  

 3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 

Phù hợp với Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09/3/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ 

trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông 

Bung 4; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 

của UBND huyện Nam Giang phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của 

xã Tà Pơơ; Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND 

huyện Nam Giang  phê duyệt hồ sơ Quy hoạch nông thôn mới của xã Zuôih; 

Công văn số 274 /SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, v/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án án khởi công mới 

năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm B. 

5. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư, diện tích đất cần sử 

dụng, thời gian, tiến độ thực hiện:  

     a. Mục tiêu của dự án:  

a1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu 

khu vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng. 

a2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại 

với khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng. 

b. Quy mô dự án:  

Bảng 1. Dự kiến diễn biến số hộ trong khu vực tái định cƣ và thôn bị 

ảnh hƣởng từ dự án thủy điện Sông Bung 4 trong 3 năm tới. 

 

TT Thôn 

Số hộ  

ban đầu 

2013 

Số hộ  

hiện tại 

(hết năm 

2017) 

Số hộ dự 

kiến 

năm 2020 

Dự kiến hộ 

tăng lên từ 

2013-2020 

1 Thôn Pà Đhí 69 79 87 18 

2 Khu A, thôn Pà Rum 48 64 76 28 

3 Khu B, thôn Pà Rum 62 78 90 28 

4 
Cụm dân cư Thôn 2, 

thôn Tơ Pơơ 
53 70 83 30 



 

 

5 
Cụm dân cư Pà Păng, 

thôn Tơ Pơơ 
25 27 45 20 

TỔNG CỘNG 257 318 381 124 

* Cơ sở dự kiến dựa vào tốc độ gia tăng số hộ trung bình trong giai đoạn từ 2013 (thời 

điểm triển khai TĐC) - năm 2017;   

- Căn cứ theo kết quả khảo sát và nhu cầu sắp xếp dân cư dự kiến trong 

thời gian đến (Bảng 1), đầu tư kinh phí san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ 

tầng thiết yếu như: đường nội bộ, điện, nước sinh hoạt… cho điểm tái định cư 

được mở rộng. Cụ thể: 

+ Điểm tái định cư khu A, thôn Pà Rum: Xây dựng đường giao thông kết 

nối giữa khu tái định cư hiện tại với vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước 

sinh hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư khu B, thôn Pà Rum: Thực hiện san lấp mặt bằng khu 

tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư 

mở rộng, đường ra vùng sản xuất, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt để sắp 

xếp, bố trí ổn định cho 28 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư thôn Pà Đhí: Thực hiện san lấp mặt bằng khu tái 

định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với khu tái định cư 

mở rộng, đường ra vùng sản xuất; nâng cấp, xây mới hệ thống nước sinh hoạt 

để sắp xếp, bố trí ổn định cho 18 hộ dân. 

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san lấp 

mặt bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối với 

khu tái định cư mở rộng, đường ra vùng sản xuất; xây mới hệ thống nước sinh 

hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định cho 30 hộ dân.  

+ Điểm tái định cư cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: Thực hiện san 

lấp mặt bằng khu tái định cư mở rộng và xây dựng đường giao thông kết nối 

với khu tái định cư mở rộng; nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sinh 

hoạt để sắp xếp, bố trí ổn định cho 20 hộ dân. 

b1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết 

yếu khu vực tái định cƣ hiện tại và khu vực tái định cƣ mở rộng:  
- Đầu tư xây mới, kết hợp nâng cấp, sửa chữa số công trình bị hư hỏng, 

xuống cấp tại khu, điểm tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng: 

* Đầu tư CSHT cần sửa chữa và nâng cấp: 

- Thủy lợi: 02 Công trình. 

- Nước sinh hoạt: 05 Công trình. 

* Đầu tư xây mới CSHT: 

- Nước sinh hoạt: 02 công trình. 

(chi tiết tại phụ lục 02/KP và 03/KP kèm theo) 



 

 

b2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cƣ hiện 

tại với khu sản xuất và khu tái định cƣ mở rộng.  

b2.1. Mở rộng khu vực đất sản xuất: 

    - Tiến hành quy hoạch mở rộng tại mỗi thôn trong khu vực tái định cư và 

thôn bị ảnh hưởng thêm 01 khu vực đất sản xuất để cấp cho các hộ dân hiện 

tại nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất. Mỗi hộ dân hiện tại được bố trí 

hỗ trợ thêm 1,5ha đất sản xuất. Số liệu diện tích khu quy hoạch mở rộng đất 

sản xuất ở các thôn như sau: 

    + Thôn Pà Đhí: 118,5 ha, tương đương với 79 hộ dân. 

    + Khu A, thôn Pà Rum: 96 ha, tương đương với 64 hộ dân.  

    + Khu B, thôn Pà Rum: 117 ha, tương đương với 78 hộ dân.  

    + Cụm dân cư Thôn 2, thôn Tơ Pơơ: 105 ha, tương đương với 70 hộ dân. 

    + Cụm dân cư Pà Păng, thôn Tơ Pơơ: 40,5 ha, tương đương với 27 hộ dân. 

    -  Tiêu chí quy hoạch mở rộng lựa chọn khu vực đất sản xuất mới phải đáp 

ứng: 

    + Nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

    + Vị trí khu mở rộng đất sản xuất phải gần với khu tái định cư hiện có và quy 

hoạch mở rộng;  

    + Có điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng…) thích hợp 

để người dân sản xuất nông lâm nghiệp; 

b2.2. Mở đường kết nối khu tái định cư hiện tại với khu vực đất sản 

xuất  và khu tái địnhcư mở rộng: 

- Từ khu vực được quy hoạch mở rộng hỗ trợ đất sản xuất cho người 

dân, tiến hành mở đường kết nối khu vực sản xuất với khu dân cư; nền đường 

5m, mặt đường từ 3,5m; kết cấu bê tông. Tổng chiều dài dự kiến các tuyến 

đường kết nối khu vực sản xuất ở các khu tái định cư là 22,7 km. Cụ thể: 

+ Thôn Pà Đhí: khoảng 3,6 km.  

+ Khu A, thôn Pà Rum: khoảng 4,6 km. 

+ Khu B, thôn Pà Rum: 6 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất khoảng 

3km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 3km).  

+ Thôn Tơ Pơơ: khoảng 8,5 km (trong đó: Đường ra vùng sản xuất 

khoảng 5,7 km; Đường giao thông và khu tái định cư mở rộng khoảng 

2,8km). 

 (chi tiết tại phụ lục 04/KP kèm theo) 

- Địa điểm xây dựng: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 



 

 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

Dự án nhằm ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy 

điện Sông Bung 4. Yếu tố môi trường bị tác động không đáng kể. 

IV. KẾT LUẬN:  

Dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng tái 

định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022 đủ 

điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển 

khai các bước tiếp theo.  

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định huyện về chủ 

trương đầu tư dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng 

tái định cư thủy điện sông Bung 4, huyện Nam Giang, giai đoạn 2020 – 2022, 

kính đề nghị UBND huyện xem xét báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: HĐTĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

TRƢỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

Nguyễn Trƣờng Tâm 
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