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  BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030  

 

Qua xem xét Tờ trình số 2028/TTr-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về 

đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 

cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Về nội dung tờ trình  

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Thủy lợi năm 2017, Luật Đầu tư 

công năm 2019, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

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

hướng đến năm 2030 là phù hợp thẩm quyền theo quy định.  

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, nội dung đề xuất bổ sung dự 

án Hồ sông Côn vào quy hoạch thủy lợi đã được xây dựng trên cơ sở đánh giá 

được hiện trạng, quy mô diện tích, năng lực cung ứng nước, tận dụng nguồn nước 

phát điện của thủy điện sông Côn, dự án cũng đã được cơ quan chuyên môn thẩm 

định. Nhằm tăng khả năng cung ứng nước phục vụ phát triển các ngành kinh tế của 

tỉnh và nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, chống xâm nhập mặn khu vực hạ du 

lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất 

bổ sung dự án Hồ sông Côn vào danh mục các dự án công trình thuộc Quy hoạch 

thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, kính đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua.  

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn phối hợp địa phương, cơ quan liên quan một số vấn đề sau: 

- Tập trung hoàn thiện thủ tục, tranh thủ nguồn vốn của trung ương hỗ trợ và 

huy động nguồn lực hợp pháp khác, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện dự án sau 

khi dự án được bổ sung vào quy hoạch. 

- Quá trình triển khai dự án cần đánh giá những tác động của dự án đến môi 

trường, di dân, quy hoạch sử dụng đất, rừng, kinh tế xã hội... đảm bảo sự phối hợp 

hiệu quả trong việc vận hành liên hồ thủy điện, tính toán cân bằng nước và điều tiết 

nước trong mùa khô và điều tiết, chia cắt lũ trong mùa mưa, hạn chế khả năng xâm 

nhập mặn, chống sạt lở trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
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2. Về dự thảo nghị quyết 

Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị cơ quan chỉnh sửa về thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ 

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

2030, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND; UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH. 

- Lưu VT, TH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

[daky] 
Nguyễn Đức 
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