
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 299/BC-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

  

BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra, tổng hợp hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Thủy 

điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, Quảng Nam 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 425/CTST4-BQL ngày 

13/10/2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 về việc đề nghị chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Thủy điện Sông 

Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, Quảng Nam; Sở Nông nghiệp 

và PTNT kính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh như sau: 

Dự án thủy điện Sông Tranh 4 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy 

hoạch tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/6/2010; được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 

5508825361 lần đầu ngày 07/01/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 14/9/2020; Công 

văn số 3125/UBND-KTN ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư nhà máy Thủy điện Sông Tranh 4; trong đó Công ty Cổ phần thủy 

điện Sông Tranh 4 là Chủ đầu tư dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, Quảng Nam. 

Đến nay, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 đã cung cấp các hồ sơ gồm:  

- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của Chủ đầu tư. 

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

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

- Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Quyết định số 

2578/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt 

điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự 

án thủy điện Sông Tranh 4 tại xã Quế Lưu, xã Phước Gia, xã Thăng Phước, huyện 

Hiệp Đức và xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

- Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000); kết quả 

điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng). 

Qua đối chiếu các hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì các hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp cho Sở Nông 

nghiệp và PTNT đảm bảo theo quy định. 
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Theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính 

phủ, để UBND tỉnh có cơ sở tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng cho Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

phối hợp với Công ty giải trình làm rõ một số nội dung phục vụ công tác thẩm định 

của UBND tỉnh như sau: 

1. Thông tin cơ bản về dự án 

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

1.2. Loại, cấp công trình: 

- Công trình công nghiệp Năng lượng. 

- Cấp công trình:  

+ Cấp II theo Quy chuẩn thiết kế QCVN 04-05/2012. 

- Quy mô công trình: 

+ Công suất lắp máy: 48 MW. 

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

+ Dung tích toàn phần hồ chứa: Wtp = 24,81 triệu m
3
. 

1.3. Chủ đầu tư và các thông tin liên hệ: 

- Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 4. 

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

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

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

xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. 

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

- Tháng 12/2017: Ngăn sông đợt 1; 

- Tháng 12/2018: ngăn sông đợt 2; 

- Tháng 9/2020 tích nước hồ chứa 

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

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

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

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

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

nông nghiệp trong vùng dự án. 

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

a) Tổng diện tích thực hiện dự án: 

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



3 

 

 

 

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

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cp thủy điện Sông Tranh 4 là: 

28,032 ha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

xây dựng Dự án, xác định cụ thể: 

- Diện tích rừng: 33,734 ha. 

- Chức năng rừng: Rừng sản xuất. 

- Loại rừng: Rừng trồng. 

- Vị trí khu rừng: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thủy điện Sông Tranh 4. 

3. Sự cấp thiết của dự án 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hiệp Đức và cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới nông nghiệp trong vùng dự án.  
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- Nhiệm vụ kết hợp khác: Việc xây dựng thuỷ điện Sông Tranh 4 sẽ tạo ra 

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

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

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

điều kiện giao thông thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy, phát triển dân sinh, kinh tế hai 

bờ sông Tranh. 

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật 

a) Pháp luật về đầu tư 

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

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

07/01/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 14/9/2020. 

- Văn bản số 68/SCT-QLĐN ngày 19/01/2015 của Sở Công Thương về việc 

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

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

Quảng Nam về thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Thủy điện 

Sông Tranh 4; 

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

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

b) Pháp luật về đất đai 

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

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

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

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

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

máy thủy điện Sông Tranh 4. 

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

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

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

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

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

c) Pháp luật về lâm nghiệp 

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

83/2020/NĐ-CP, gồm: 

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

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

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

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

+ Báo cáo thuyết minh, kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ 
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trương chuyển mục đích sử dụng  rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); 

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

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

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

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

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

chuyển mục đích sử dụng rừng. 

5. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan 

a) Quy hoạch lâm nghiệp (Quy hoạch 3 loại rừng) 

- Dự án thuộc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam theo Quyết 

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

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

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

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

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

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

Đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND tỉnh Quảng Nam tổng hợp trình HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho 

phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Sở Nông nghiệp và 

PTNT sẽ đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng 

bởi dự án trong quy hoạch của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 và phối hợp 

cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật nội dung này vào quy hoạch 

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

- Về độ che phủ rừng: Tại Văn bản số 3457/UBND-KTN ngày 25/6/2020, 

UBND tỉnh báo cáo: Chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 của tỉnh Quảng 

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

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

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

nhiên là 466.113 ha, độ che phủ rừng là 59,44% (tăng 5,44% so với mục tiêu đề 

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

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

b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gia, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức và xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh 
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Quảng Nam. Điều chỉnh diện tích sử dụng đất của dự án: giảm diện tích dự án từ 

456 ha xuống còn 422,37 ha. 

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

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

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

hoạch năm 2020. Đề nghị UBND huyện rà soát bổ sung diện tích đất, rừng ngoài 

quy hoạch lâm nghiệp phù hợp với tiêu chí phát triển rừng sản xuất để bổ sung 

nhằm đảm bảo chỉ tiêu đất rừng sản xuất của tỉnh được phê duyệt tại Nghị quyết số 

83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ theo dõi 

sự thay đổi này để quản lý, cập nhật vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch Lâm nghiệp 

quốc gia theo Luật Quy hoạch năm 2017. 

c) Quy hoạch thủy điện 

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

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

875/QĐ-KHĐT ngày 02/5/2005 và Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và 

nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dự án thủy điện Sông Tranh 4 được UBND tỉnh 

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

29/6/2010. 

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

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

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

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

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

phát triển nền kinh tế xanh. 

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

an ninh và phát triển bền vững của dự án 

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

kiện thúc đẩy phát triển dân sinh kinh tế địa phương và cung cấp nước sinh hoạt, 

nước tưới nông nghiệp trong vùng dự án; việc đầu tư xây dựng thủy điện với hệ 

thống đường, điện phục vụ thi công và quản lý vận hành sẽ góp phần không nhỏ vào 

phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực; tạo ra hồ chứa có dung tích hữu ích 3,32 triệu m
3
, 

góp phần tăng lượng dòng chảy về hạ du, tăng đầu nước tưới phục vụ  nông nghiệp 

vào mùa kiệt và tạo cảnh quan phục vụ du lịch. Cầu giao thông trên đỉnh đập với làn 

đường xe cơ giới nối hai bờ sông, điều kiện giao thông thuận lợi sẽ góp phần thúc 

đẩy, phát triển dân sinh, kinh tế hai bờ sông Tranh. Thực hiện hỗ trợ trên cơ sở cạnh 

tranh, đảm bảo nguồn điện có chi phí hợp lý được huy động vào hệ thống và phát 

triển các công nghệ năng lượng tái tạo cho mục đích dài hạn. Sử dụng các nguồn 

nước để phát triển thủy điện và điều tiết lũ trên các hệ thống sông lớn. 

7. Về đánh giá tác động môi trường 

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
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môi trường tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh; 

Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường của Dự án thủy điện Sông Tranh 4 tại xã Quế Lưu, xã Phước Gia, xã Thăng 

Phước, huyện Hiệp Đức và xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

Qua các nội dung nêu trên và ý kiến giải trình, phúc đáp của Công ty Cổ phần 

thủy điện Sông Tranh 4, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, thẩm định, trình HĐND tỉnh xin thống nhất chủ trương cho phép 

chuyển mục đích sử dụng rừng trồng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực 

hiện dự án: Thủy điện Sông Tranh 4./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cty CP TĐ Sông Tranh 4;  

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Minh Hưng 
  



























UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG NAM

s6: .i9J,/UBND-KTN

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc I~p - TI}'do - H~nh phuc

Tam Ky, ngay,,13thang 01 nam 2007

VIv cho phep nghien ciru d~u tu
du an thLIYdien Song Tranh 4

Kinh giri:
- Cac Sa: Cong nghiep, Tai chinh, K~ hoachee 8:lu tu;
- UBND huyen Hiep Dire va Que SO'n;
- Tap doan Cong nghiep Tau thuy Viet Nam.

Sau khi xem xet nQi dung Cong van s<31045/CNT-KH8T ngay 20/12/2006
cua Tap doan Cong nghiep Tau thuy Viet Nam vlv d~u tu du an thCIYdien
Song Tranh 4, UBND tinh Quang Nam co y kiSn nhu sau:

I. Theo bao cao cua Cong ty Tu van Xay dung dien I, du an thCIY dien
Song Tranh 4 co cong suat du ki~n la 40 MW, thuoc dia ban huyen Hiep Due
va Qu~ SO'n. Du an dil duoc UBND tinh lap h6 so d~ nghi B9 Cong nghiep
thoa thuan d~ b6 sung VaGquy hoach thuy dien vira va nho cua tlnh.

2. Trang thai gian cha phe duy~t b6 sung dV an VaG quy hO(;lch, UBND
tinh d6ng y cho phep T~p doan Cong nghi~p Tau thuy Vi~t Nam khiio sat,
nghien clru, I~p dv an d~u tu d~r an thuy di~n Song Tranh 4. Th6-i gian trinh
Bao cao d:lu tu dv an cho UBND tinh tru6c ngay 3113/2007. Sau tho·j gian quy
dinh, dan vi chua co Bao cao, UBND tlnh se chuy~n d~r an cho dO'n vi khac.

Trang qua trinh khao sat, nghier cLru c:ln xem xet sv lien quan, tac G<')ng
d6i v6i cac cong trinh thuy di~n tren h~ th6ng song Vu Gia- Thu B6n dil GUQ'c
B9 Cong nghi~p phe duy~t Quy h9ach thuy di~n b~c thang va U BND t1nh phe
dlly~t Quy hO<;lchthuy di~n VLrava nho. 86ng thai, d~ tranh lang phi, G~y
nhanh tiSn dQ chu~n bi d:lu tu, d~ nghi T~p doan Cong nghi~p Tau thCIYVi~t
Nam thoa thu~n v6i Cong ty Tll' v~n Xay d~rng di~n I d~ tiSp nh~n h6 so quy
ho?ch va Bao cao d:lu tu cong trinh thuy di~n Song tranh 4 do Cong ty Tu v~n
Xay dVng di~n 1 dil thvc hi~n.

3. Tnr6c khi dugc UBND tlnh ch~p thu~n cho phep d:lu tll', T~p doan Cong
nghi~p Tau thuy Vi~t Nam phai th1lc hi~n ky quy G~Utu, cam k~t v~ tho-i gian
thllC hi~n dv an, vi~c bao dam v~ tai chinh- ky thu~t d~ thllc hi~n d1l an thea
Quy~t dinh s6 30/2006/Q8-BCN ngay 31/8/2006 cua BQ Cong nghi~p vlv ban
hanh QlIY dinh v~ quan ly d~u tu xay d~rng cac d~' an di~n dQc I~p va theo guy
dinh ClJa phap lu~t vS quan Iy d~u tll' va xay d~rng.l. t/

No'i n"{IJI:
- NIlll' tren;
- UBND lillh;
- so- NN&PTNT, Chi qlc Klam,
BCH Qs~r tinh, SO-TN&MT;

- L8VP;
- Llru: VT, TH, KTN.
Z IKlwIIIIK'I'N12()()7ICong vGl1lCong I/ghiepl
()J Udlllll'/lillY didn Song '/;'anli -I Le Minh Anh











UY BAN NHAN DAN
TINH QuANG NAM

S6: 3125 IUBND-KTN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI:eT NAM
DQc l~p - Tl,f do - H~nh plnic

Tam Ky, ngay 15 thang 9 ndm 2010

VIv d:~unr du an thuy dien Song
Tranh 4, huyen Hiep Due

Kinh giri:
- Cac Sa: Cong Thuong, KS hoach & D~u nr;
- Cong ty CP Thuy dien SGI-Lao;
- Cong ty CP Xay dung va lr ng dung cong nghe moi

Sau khi xem xet Cong van s6 01/CONSTECH-SLH ngay 09/8/2010 va
Bien ban thoa thuan lien doanh vS vice d~u tir du an thuy di~n Song Tranh 4,
huyen Hiep Due, Quang'Nam cua Lien doanh Cong ty CP Xay dung va lrng
. dung cong nghe moi - Cong ty CP Thuy dien va SGI-Lao; H6 sa phap ly va
nang hrc Cong ty CP Thuy di~n SGI-Lao (SHL); Van ban uy quyen s6
1394/CNT-KHBT ngay 22/6/2009 cua Tap doan Cong nghiep Tau thuy Viet
Nam (VINASHIN) uy quyen eho Cong ty CP Xay dung va lrng dung cong
nghe moi (CONSTECH); dS nghi cua Sa Cong Thuong t~i Ta trinh s6
735/TTr-QLDN ngay 23/8/2010 vS vi~e d~u dv an thuy di~n Song Tranh 4;
UBND tinh Quang Nam co y kiSn nhu sau:

1. Ch~p thu~n dS nghi eua Lien doanh Cong ty CP Xay dvng va Ung
d\mg eong ngh~ mai (CONSTECH) - Cong ty CP Thuy di~n SGI-Lao (SHL)
vS vi~e thanh l~p Cong ty e6 ph~n d@thve hi~n d~u tu dv an thuy di~n Song
Tranh 4, huy~n Hi~p Due, tinh Quang Nam tren ea sa Lien doanh Cong ty CP
Xay dvng va lrng;'dvng eong ngh~ mai - Cong ty CP Thuy di~n SGI-Lao vai
ph~n v6n gop eua siH t6i thi@ula 70%; CONSTECH va cae e6 dong khae t6i
da la 30%.

2. Cae ben Lien doanh Cong ty CP Xay dvng va lr ng dVng eong ngh~
mai - Cong ty CP Thuy di~n SGI - Lao co tnieh nhi~m hoan thanh cae thu tve
phap ly vS thanh l~p Cong ty e6 ph~n co tf\]. sa d?-ttren dia bap tinh Quang
Nam trong thai gian sam nh~t. Cong ty nay co traeh nhi~m kS thua quySn 19i,
nghla V1,l va nhUng kSt qua do Cong ty CP Xay dvng va lr ng dVng eong ngh~
mai ehuySn giao vai tu each 1aChu d~u ill dv an thuy di~n Song Tranh 4 d@
rut ng~n tiSn d9 dv an.

3. D6ng y ehu truong eho ehuy@nehu d~u tu dv an thuy di~n Song
Tranh 4 tu T~p doan Cong nghi~p Tau thuy Vi~t Nam (VINASHIN) sang
Cong ty e6 ph~n duqe thanh l~p a di@m2 (ehu d~u tu mai) sau khi thanh l~p



'II '_ )

theo dung quy dinh cua phap luat, phu hop voi cam kSt cua cac ben lien
doanh voi tinh Quang Nam.

4. Chu d~u tu moi co trach nhiem:

- Thirc hien hoan thanh cac thu tuc theo dung quy dinh dam bao di@u
kien de khoi cong xay dung nha may thuy dien Song Tranh 4 trong quy I nam
2011.

- Thirc hien dung cac quy dinh v@Quan ly cac du an di~n dQc l~p ban
hanh kern theo Quyet dinh s6 30/2006/QD-BGN ngay 31/8/2006 cua BQ Gong
nghiep (nay la BQGong Thuong).

- TiSp tuc duy tri khoan ti@neta ky quy cam kSt d~u nr tai Ngan hang
VDB Quang Nam.

5. So KS hoach va D~u tir, So Gong Thuong, cac nganh va dia phuong
lien quan co trach nhiem huang dfin, giai quyet cac thu tuc v@quan ly nha
nuoc lien quan dSn viec trien khai thuc hien d\I an va kiem tra chu d~u tu th\Ic
hi~n tiSn dQd~u tu, cac nghla V\l co lien quan theo dung cam kSt.l.

NO'inh~n:
- Nhu tren;
- CT, d.c PCT UBND tinh;
- n.p doan CN Tau thliy VN;
- Sa TNMT, NN&PTNT, BCHQS tinh;
- UBND huy~n Hi~p Duc;
- CPVP;
- Luu: VT, TH, KTN.
E:ITAM alDienlThuy dienlCong van\09.09 CV cho phep
LD dau tu TDST 4.doc

Dinh Van Thu



UY BAN NHAN DAN
TiNH QUANG NAM

se. 96oUQD-UBND

CONG HOA XA H(H CHU NGHiA VII~:TNAM
DQc I~p - Tu do - H~nh phllC

Tam Ky, ngay olTihang 3 nom 2007

QUYETDJNH
V/v phe duyet b& sung quy hoach thuy di~n vira va nho

tren dja ban tlnh Quang Nam

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG NAM

Can cir Luat T6 chirc HDND va UBND ngay 261l1/2003;
Can cir Nghi dinh sf> 16/2005/ND-CP ngay 07/02/2005 ella Chinh phu v~

quan ly du an d~u tir xay dung cong trinh va Nghi dinh sf> 112/2006/ND-CP
ngay 29/9/2006 cua Chinh phu v~ sua doi, b6 sung mot sb di~u cua Nghj dinh sb
16/2005/ND-CP;

Can cir Cong van sb 675/BCN-NLDK ngay 09/02/2007 va sb 934/BCN
NLDK ngay 07/3/2007 ella B9 Cong nghiep v/v thoa thuan b.6 sung quy hoach
thuy dien vira va nho tinh Quang Nam;

Theo d~ nghi Sa Cong nghiep tai cac To trinh sb 152/TTr-QLDN ngay
21/3/2007, sf> 158/TTr-SCN ngay 23/3/2007 va ella Sa K~ hoach va D~u tu tai
cac To trinh sf>56, sf>57/TTr-KH ngay 23 thang 3 narn 2007,

QUYETDINH:

Di~u 1. Phe duyet b6 sung cong trinh thuy dien Song Tranh 3, Song Tranh 4
thuoc dia ban 2 huyen Hi~p Due, Tien Phuae va eong trinh thllY di~n Song Bung
4A thuge hai huy~n Dong Giang, Nam Giang vao quy hO<,1ehthuy di~n vira va
nho tren dia ban tinh Quang Nam:

1.Dv an thuy di~n Song Tranh 3:
- Dia di~m: Thuge 2 xii Phu6e Gia huy~n Hi~p DLl'eva xii Tien Liinh huy~n

Tien Phuae.
- Cong su~t l~p may dv ki~n: 49 MW
- Di~n luqng h~ng nam: 203,4 tri~u KWh/nam .. j
-vbn d~u tu dl,f ki~n: 962,9 ty d6ng

2. Dv an thuy di~n Song Tranh 4:
- Dja di~m: Xii Qu~ Luu va xii Thang Phu6e huy~n Hi~p DLrc.
- Cong su~t l~p may dv ki~n: 42 MW
- Di~n luqng h~ng nam: 174,4 tri~u KWh/nam
- Vf>nd~u tu dv ki~n: 934,1 ty d6ng

3. Dv an thuy di~n Song Bung 4A
- Dia di~m: Xii Ma Cooih, huy~n Dong Giang va thi tdn Th?nh My, huy~n

Nam Giang.
- Cong su~t l~p may dv ki~n: 28 MW



- Dien hrong hang nam: 115 trieu KWh/nam
- V6n dau tir du ki~n: 553 ty dong

DiSu 2. Phan cong trach nhiern:
- Sa Cong nghiep chu tri phoi hop voi cac nganh, cac dia phuong lien quan

chi dao trien khai thuc hien theo dung quy hoach duoc duyet.
- Cac Sa: Ccng nghiep, K~ hoach & D~u tu va cac nganh lien quan, UBND

cac huyen: Hiep Dire, Tien Phuoc, Dong Giang va Nam Giang keu goi va hra
chon cac doanh nghiep, cac nha d~u nr co du nang Iuc hoat dong kinh doanh
trong linh vue nganh dien tham gia d~L1tu.

Di~u 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giarn d6c cac Sa: K~ hoach & D§u
nr, Tai chinh, Cong nghiep, Tai nguyen va Moi truong; Chu tich UBND cac
huyen: Hiep Dire, Tien Phuoc, Dong Giang va Nam Giang; thu tnrong cac
nganh lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.

Quy~t dinh nay co hi~u IlJc k~ tLrngay kY./.V

No'i "h{w:
- Nhu di~u 3;
- peT Le Minh Anh;
- LDVP;
- LUll VT, KTN.
Z IKTNIKhaml20071Quyet dinhl03 PD BS
liluy dien Stranh3 _4&Song Bung 4A

Le Minh Anh



CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
, ,

DQcl~p - TlJ do -H~nh phuc
BO CONG NGHIEP. .

sf>: 6Ts"JBCN ~NLDK.' '. " "··x "
V/v: Thea tht$l bo sung

--~~""'""~; i~n·~.vk;:va.(.rih6'
:::..:.::~-~~~mn,Nam:C~·,' -. :

\

1 2 -OZ- 2007 ' ", .:.Kinh girl:UBND tinh Quang Nam

;n: •••.•&:..f:$. . 0 ~ng ng11;~'<fa nh~n diroc cong van sf, lIIUBND-KTN ngay......................... , ..
IZIO 1/2006 cua Uy ban nhan dan tinh Quang Nam de nghi thoa thuan bo sung
qui hoach thuy di~n vira va nho tinh Quang Nam, kern thea h6 so cac du an do

~--v . nr vcUFxay dung f)i~n 1 l~p thang 1112006. V8 v~n dS nay, BQ Cong
JNI; V;\;~n~i.1 , y kien nhu sau: '

,J~/X~ /0= ._1 Thang nhit b6 sung vao Qui hoach thuy di~n vira va nho tinh Quang
~""""-=-, -')'fam--01du an thuy di~n tren dong chinh song Tranh la:

~.' f}~~ Q_ Dtr an thuy ili?n Song Tranh 3 (bac duoi cua thuy Gi~nSong Tranh 2),

~~.~ =» T _ 1~' Di~ dib.~: ~UQ? dia ban 2 xa: xa Phuoc Gia huyen Hi9P Due va xa Ti 0.11
. , Lann nuyen Tlen Pmro\,;.
1£):r"2__ ;" ,-;. iv:\fc nuoc ~angbinh thuemg: 71,5 m.

+ Cot nuac thi~t k§: 21,0 m.
+ Cang su~t l~p may: 49,0 MVl,

, .

+ Di~n lugng trung binh nam: 203,4 tri~u kWh.
b- Dv an thuy di?n Song Trar1h 4 (b~c duai cua thuy di~n Song TrarJl 3):
+ Dia di@m: thuQc aia ban 2 xa: xa Qu@ Luu va xa Thang Phuoc huy~n

Hi~p Duc.
+ i\1\lc nuac dang binh thucmg: 46,5 m.
+ Cot nuac thiet ke: 17,0 m.

+ Cang su~t l§p may: 42,0 l\1W.
+ Di9I1 IUQ'ng trung blnh 113m: J 74) tri~u kWh,

2, Nhung van de can Ilm )':
, . :. ......

- Theo yeu Call eLla CC1CTieu chuall hien haIlh, c6ng trinh th:'lo II} ClIJ \.',:

hal d~r an ~ang Tranh 3 va Song Tranh '4 (dEu 13 cae cang trinh cAp Ill) ph(11 \,;
duQ'c lei kicll1 tra 0'13 c(~llg trlnh bac tren Jil. Song Tranh 2 (C1..111gtrinh C:1I!11) \ •
V?y, yeu cAll co qUim hr vein thi6l k~ rhai tang l1ang lLIe \,;1 CI:U dap trim dl~ ,1.i:'

, .. . ../

Lmg dual'. yeu cau [reu. Vi¢c t~l1g: kha nang xa cGng trinh tri\n 50 L1111lang klll'i
luqng m(lt s(\ hang 111l1C l~()I1~.2_trll1h \',1 T(\ng II1UC <iAu tu dn ~\11, \ i \<1V C;~l1 (iw, "
'\JC bi V(\I( (L~u ttT \;\ hi,-::ll qu;\ kinh t~ ell:l C1l~dH {lli.
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'- C~n tinh toan kiern tra rrnrc mrcc dSnh duoi h6 Song Tranh 3 & 4 d€
chuan xac mire nuoc trong cac h6 chua khi v~ harm, d~c bi~t la mire nuoc !()}i
nhfit khi xa lU,bao dam an toan va 6n dinh cac nhil may trong b~c thang.

• • ~ I

. . - Do h5 so cacdtran d~u~-udungban d5 tYj~.1125.000,m(rc.dQ.chinhxac
vScao dQ dia hlhh thdp, do d6 cac thong sa v~ qui rno cac d".:an;~th~thayd6i,
cAn duoc chu~ xac khi l~pDVan dAu ur. ,I

• . : i· ~, ' .,' T'")' . /..

Be nghi UBND tinh Quang Nam tong HW cac y kien va xem xet, phe
duyet b8 sung qui hoach, girl 01 ban quyet dinh phe duy~tv8 BQCong nghi~p Q~
thea doi, chi d?o./.

Ndinh~n:
.'{/-Nhu tren,

- BQ tru6ng (b/c,
- C\lC DTDL.
- Luu VT, NLDK
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UY BAN NHAN DAN
TiNH QUANG NAM

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

s6:S.KfiQD-UBND Tam Ky, ngay do<. thong O,j__nam2008

QUYETBJNH
V~ vi~c phe duyet bao cao danh gia tac dQng rnfii trmrng cua D\f an:
Cong trinh thuy di~n song Tranh 4, xa Qu~ Luu, Phurrc Gia, Thang

Plnnrc-Hiep BITCva Tien Lanh -Tien Phurrc, tinh Quang Nam

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG NAM

Can cir Luat T6 chirc HDND va UBND ngay 2611112003;

Can cir Luat Baa v~ moi tnrong ngay 29 tharig 11 nam 2005;

Can ctr Nghi dinh s6 80/20061ND-CP ngay 09 thang 8 nam 2006 cua Chinh
phu v€ viec quy dinh chi tiet va hu6ng d~n thi hanh mot s6 di€u cua Luat Baa v~
moi tnrong;

Xet H6 SO'baa cao danh gia tac dong moi tnrong cua Dir an cong trinh thuy
dien song Tranh 4, xii Que Liru, Phuoc Gia, Thang Phuoc-Hiep Dire va Tien
Lanh -Tien Phuoc, tinh Quang Nam (dii duoc chinh sua b6 sung) cua Cong ty

------*aydl;l'ng-va-Bng-d~mg-€€)ft_g_n_~mEr-C1-'-· ;---------------

Xet d€ nghi cua Giam d6c So' Tai nguyen va Moi truong t?i To trinh s6
24/TTr-TNMT ngay 19 thang 02 nam 2008, kern thea Bien ban hQP Hoi d6ng
th§m dinh Baa cao~anh gia tac dong moi truOng ngay 08 thang 11 nam 2007,

QUYETDJNH:

Di~u 1. Phe duy~t noi dung baa caa danh gia tac dong moi truOng Dv an
cong trinh thuy di~n song Tranh 4, xii Qu~ Luu, Phuac Gia, Thang Phuac-Hi~p
Duc va Tien Uinh -Tien Phuac, tinh Quang Nam cua Cong ty Xay dvng va Ung
dl,mg cong ngh~ mai (sau day gQi la Chu dl,l'an).

Di~u 2. Chu dl,l'an co trach nhi~m thl,l'chi~n dung nhfrng noi dung dii dUQ'c
neu trang baa caa danh gia tac dong moi truOng va nhfrng yeu c~u b~t buoc sau
day:

1. Trang qua trinh xay dl,l'ngCO'ban va di vaa ha?t dong, Chu dl,l'im phai
thl,l'chi~n d~y du cac bi~n phap nh~m giam thi~u cac tac dong tieu Cl,l'Ccua dl,l'an
d~n moi truang. Thu gam, xu Iy rac thai sinh ha?t va cae la?i ch§t thai khac
trang qua trinh thi cong xay dl,l'ng cong trinh, dam baa cac yeu c~u v€ v~ sinh
m6i truang hi~n hanh, t6 chuc thu dQn v~ sinh long h6, baa caa Chinh quy€n dia
phUO'llgva cac CO'quan chuc nang truac khi tich nuac vaa h6, baa dam ngu6n
nuac h6 sau khi tich nuac co ch§t IUQ'ngdap ll'ng tieu chu~n c§p nuac hi~n hanh.



Khi thai va nuoc thai khi thi cong cong trinh va khi Du an di vao van hanh
phai duoc xu ly dat Tieu chuin Viet Nam v~ moi tnrong nhu da cam k~t trong
Baa cao danh gia tac dong moi tnrong.

2. C6 bien phap baa v~ tai nguyen rung va da dang sinh hoc trong khu vue
trien khai Dir an, thirc hien cac bien phap bao v~ cac loai thuy sinh, bao ve va
baa t6n cac loai ca ban dia vung thuong va ha hru dap thuy dien song Tranh 4.
Thirc hien cac giai phap chong x6i mon va bao v~ chat luong moi tnrong d~t.

3. Chu dir an phai ti~n hanh viec thiet k~ chi tiet va xay l~p cac cong trinh
xu ly moi tnrong thea dung quy dinh hi~n hanh v~ diu tu va xay dvng cong
trinh.

D6ng thai c6 van ban bao cao UBND tinh Quang Nam, So' Tai nguyen va
Moi truang, Chinh quy~n dia phuong v~ k~ ho;;tch xay l~p va v~n hanh kern h6
sa thi~t k~ chi ti~t cua cac cong trinh xu ly moi truOng d€ thea doi va ki~m ira.

4. Quy ho;;tch, b6 tri, thi~t k~ va v~n hanh cac Ian tr;;ticong nhan, kho tang
chua nguyen v~t li~u, bai chua va chon l~p ch~t thai a nhfrng nm phil hQ'P,bao
dam cac yeu ciu v~ an toan va bao v~ moi truOng trong qua trinh thi cong va
v~n hanh cong trinh.

5. Thvc hi~n vi~c hoan th6 va khoi ph\lc canh quan t;;ti cac khu d~t duQ'c
giao lam m~t bing thi cong; ph6i hQ'Pvai cac dia phuang va ca quan lien quan
tri€n khai vi~c tr6ng bil di~n tich rUng bi m~t do tac dong cua vi~c tri€n khai DV

-------*anfl-.c-T~hl=l-ll:l'-}'(c:;-hlliif8~1l-¬ aGbi~n~Gng-Gh6ng-tr~~it-t;;ti:-kh-U-V-\Ic-tri€n-khai
Dv an... "

6. Thvc hi6n cac quy dinh v~ an toan trong thi cong va phong ch6ng chay
n6, l~p k~ ho;;tch ling cUti sv c6 trong thi cong, v~n hanh cong trinh va bao d~m
ung ph6 kip thai cac sv c6 xay ra, thvc hi~n cac bi~n phap giam thi€u b6i, x6i
t;;tikhu vvc thUQ'llgva h;;t du d~p thuy di~n song Tranh 4 trong giai do;;tn v~n
hanh cong trinh.

7. Niem y~t cong khai t;;tidia di€m thvc hi~n dv an ban t6m t~t bao cito
danh gia tac dQng moi truOng duQ'cphe duy~t, trong d6 chi ro: chung lo;;ti,kh6i
IUQ'llgcac lo;;ti ch~t thai; cong ngh~, thi~t bi xu ly ch~t thai; muc do xu ly thea
cac thong sb d~c trung cua ch~t thai so v6i tieu chuin quy dinh; cac bi~n phap
khac v~ baa v~ moi truang. D6ng thai ph6i hQ'Pvai Chinh quy~n dia phuong t6
chuc thong bao rong rai cho nhan dan trong vling dv an bi~t v~ quy mo ho;;tt
dong, cac tac dong anh huang d~n moi truOng cua Dv an cung nhu cac bi~n
phap bao v~ moi truang trong qua trinh xfly dvng va ho;;ttdong cua Dv an.

8. Thl,l'chi~n diy du Chuong trinh giam sat moi truOng nhu da neu trong
Bao cao danh gia tac dong moi truang. Trong qua trinh giam sat bao cio cho ca
quan quan ly Nha nu6c d€ thea doi, quan lY. S6 li~u giam sat phai duQ'c c~p
nh~t diy du va luu gifr d€ ca quan qmin ly Nha nu6Ej(r~m tra.

. ~~~~~:~.:~.:J.. t:

:.,.r~·-.. .:

2



Di~u 3. Bao cao danh gia tac dong moi tnrong cua Du an (da duoc chinh
sua, b6 sung) va nhfrng yeu c~u b~t buoc tai Dieu 2 cua Quyet dinh nay la co sa
d~ cac co quan quan ly Nha nuoc c6 th~m quyen thanh tra, ki~m soat viec thuc
hien cong tac bao v~ moi tnrong cua Du an.

Di~u 4. Trong qua trinh trien khai thirc hien Du an, neu c6 nhtrng thay d6i
v~ nQi dung cua Bao cao danh gia tac dong moi tnrong duoc phe duyet, Chu du
an phai c6 van ban bao cao va chi diroc thirc hien nhtrng noi dung thay d61 d6
sau khi c6 van ban chap thuan cua Uy ban Nhan dan tinh Quang Nam.

Di~u 5. Giao cho Sa Tai nguyen va Moi tnrong thirc hien viec ki~m tra,
giam sat vi~c thl,fc hi~n cac nQi dung bao v~ moi tfUOng trong bao cao danh gia
tac dQng moi tfUOng da duQ'cphe duy~t va cac yeu c~u neu t~i Di~u 2 cua Quy€t
dinh nay.

Di~u 6. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac Sa: Tai nguyen va
Moi tfUOng, Cong nghi~p, Chu tich UBND cac huy~n: Hi~p Duc, Tien Phuac,
Chu tich UBND cac xa: Thang Phuac, Qu€ LUll, Phuac Gia, Tien Lanh, Giam
d6c Cong ty Xay dl,fng va -ang dvng cong ngh~ mai c6 trach nhi~m thi hanh
Quy€t dinh nay.

Quy€t dinh nay c6 hi~u h,rck~ til ngay ky ./.~--

NO'i Ith~lt:
- Theo di€u

TM. UY BAN NHAN DAN

- Chli tieh UBND tinh;
- PCT UBND ( A Arm)
- Cae P Chanh Van phOng;
- Luu VT, KTN.

La Minh Anh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quy€t dinh phe duy~t Bao cao DTM nay da duQ'c dang ky Nha nuac t~i
Sa Tai nguyen va Moi tfUOng Quang Nam.

S6 dang ky: /1D

_ It}I

NGUYEN NGQCDum
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