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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ các Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 về 

việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 

Luật Quy hoạch; số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 về việc bổ sung các quy hoạch 

tại Phụ lục Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy 

hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 12/02/2019 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều 

chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch 

ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh và 

Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030; 

Căn cứ Nghị Quyết số     /NQ-HĐND ngày     /4/2021 của HĐND tỉnh về 

bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030;  

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 

3743/QĐ-BNN-KH ngày 18/9/2020 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án 

Hồ sông Côn, tỉnh Quảng Nam; số 4970/QĐ-BNN-XD ngày 08/12/2020 về việc 

phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hồ sông Côn, tỉnh Quảng 

Nam; 

DỰ THẢO 
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Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số      

/TTr-SNNPTNT ngày      /4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030, với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Hồ sông Côn. 

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Đông Giang và Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

3. Hình thức, giai đoạn đầu tư xây dựng: Công trình xây dựng mới, giai 

đoạn đến năm 2025. 

4. Quy mô và nhiệm vụ: 

a) Quy mô: Hồ thượng Sông Côn có diện tích lưu vực khoảng 66 km
2
, dung 

tích hồ khoảng 20÷30 triệu m
3
 và đập dâng hạ lưu Sông Côn (đập dâng tích trữ 

nước qua phát điện từ nhà máy thủy điện Sông Côn) với dung tích trữ khoảng 2 

÷ 2,5 triệu m
3
). 

b) Nhiệm vụ: Cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp với công suất 

52.000 m3/ngày đêm và sản xuất nông nghiệp (từ 3.000÷3.500 ha) trong các 

tháng mùa kiệt cho vùng hạ du Vu Gia).  

c) Vùng hưởng lợi gồm: Xã Kà Dăng huyện Đông Giang và các xã vùng A 

(xã Đại Hưng, xã Đại Lãnh, xã Đại Đồng) và vùng C (xã Đại Quang, xã Đại 

Nghĩa, xã Đại Hiệp) của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

5. Tổng vốn đầu tư: khoảng 1.500 tỷ đồng. 

6. Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,  

Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện: Đông Giang, Đại Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung không thuộc phạm 

vi điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của 

UBND tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TÍCH 

 

 

 

 

 


