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BÁO CÁO  

Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam  

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Công văn số 6567/UBND-KTN ngày 09 tháng 11 năm 2020 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận sẽ cập nhập công trình hồ chứa 

nước Sông Côn vào phương án phát triển thủy lợi trong nội dung quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được triển khai lập theo Luật 

Quy hoạch và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 

102/TB-UBND ngày 29/3/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 

Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo dự án Hồ Sông Côn. Sau khi làm việc với 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vào ngày 09/4/2021; Sở Nông nghiệp và 

PTNT hoàn chỉnh nội dung và kính báo cáo bổ sung Quy hoạch Thủy lợi tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, gồm các nội dung 

chính như sau: 

1. KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU, SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG 

CỤC BỘ QUY HOẠCH: 

1.1. Khái quát vùng nghiên cứu bổ sung cục bộ quy hoạch: 

Vùng nghiên cứu bổ sung quy hoạch thủy lợi hồ sông Côn (nhánh sông 

Vu Gia) thuộc vùng thượng Vu Gia (thượng nguồn sông Vu Gia đến Ái Nghĩa) 

và các huyện Đông Giang, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Huyện Đông Giang là một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Quảng Nam, 

có vị trí địa lý theo tọa độ từ 15
0
50' đến 16

0
10' độ Vĩ Bắc và từ 107

0
35' đến 

107
0
56' độ Kinh Đông. Phía Đông giáp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 

phía Tây giáp huyện Tây Giang, phía Nam giáp huyện Đại Lộc và huyện Nam 

Giang, phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo thống kê ngày 1/4/2019, 

huyện Đông Giang có diện tích 811,2 km², dân số là 25.116 người, trong đó: 

Dân số thành thị có 4.699 người chiếm 19% và dân số nông thôn có 20.417 

người chiếm 81%, mật độ dân số đạt 32 người/km². Đại bộ phận người dân sinh 

sống bằng nghề nông nghiệp và lâm nghiệp. 

Huyện Đại Lộc nằm ở phía Bắc của Quảng Nam. Phía Bắc giáp thành 

phố Đà Nẵng, phía Đông giáp huyện Điện Bàn, phía Đông Nam giáp huyện 

Duy Xuyên, phía Nam giáp huyện Quế Sơn, phía Tây Nam giáp huyện Nam 

Giang, phía Tây Bắc giáp huyện Đông Giang. Đất đai ở huyện Đại Lộc bao 

gồm các loại đất cát, đất phù sa, đất xám bạc màu, đất đỏ vàng.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_Vang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_-_Hu%E1%BA%BF
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Sông Vu Gia là sông chính, chảy ngang qua huyện theo hướng Tây - 

Đông. Đại Lộc là vùng đất mang tính chất trung du, vừa có đồng bằng vừa có 

rừng núi, với diện tích tự nhiên: 587,041 km
2
. Người dân Đại Lộc đa phần sinh 

sống bằng các nghề trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hoa màu, 

trồng dâu nuôi tằm, trồng bông dệt vải, đan lát, làm nhang, thợ hồ, chế tác đá,… 

1.2. Sự cần thiết bổ sung Quy hoạch thủy lợi: 

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

năm 2030 được Hội đồng nhân tỉnh khóa IX thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 1695/QĐ-UBND ngày 16/05/2017, trong quá trình triển khai thực hiện quy 

hoạch tại một số vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nảy sinh ra các vấn đề liên 

quan đến an ninh nguồn nước; nhu cầu sử dụng nước ở hạ lưu sông Vu Gia chịu 

ảnh hưởng của việc vận hành xả nước qua phát điện của các nhà máy thủy điện 

trên thượng nguồn và việc phát triển năng lượng điện mặt trời  đã dẫn đến hạn 

chế huy động các công trình thủy điện vận hành vào ban ngày và tăng vận hành 

phát điện vào ban đêm nên đã làm cho mực nước trên sông dao động lớn trong 

ngày, một phần ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và 

sinh hoạt vùng hạ du sông Vu Gia. 

Trước các diễn biến mới có liên quan đến đảm bảo nguồn nước phục vụ 

cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, cũng như các rủi ro 

do các loại hình thiên tai khác gây ra, việc đề xuất xây dựng hệ thống công trình 

thủy lợi trên sông Côn thuộc huyện Đông Giang và Đại Lộc trong giai đoạn đến 

năm 2025, nhằm tích trữ và điều tiết lại nguồn nước xả qua phát điện của nhà 

máy thủy điện Sông Côn 2 để cấp nước tưới tự chảy cho diện tích đất nông 

nghiệp canh tác đang thiếu nước và thay thế các trạm bơm động lực dọc theo bờ 

trái sông Côn và sông Vu Gia thuộc địa bàn huyện Đại Lộc, tạo nguồn cấp nước 

sinh hoạt, công nghiệp và chăn nuôi cho người dân ở khu vực hạ du hồ, nâng 

cao mực nước ngầm; góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển kinh tế xã hội, 

nâng cao đời sống cho nhân dân là cần thiết. 

Việc bổ sung hồ chứa nước Sông Côn, trên dòng chính sông Côn thuộc 

huyện Đông Giang và Đại Lộc vào quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là rất cần thiết. 

2. CĂN CỨ BỔ SUNG QUY HOẠCH 

2.1. Cơ sở pháp lý 

- Các Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, ngày 19/6/2017; Luật Tài nguyên 

nước số 17/2012/QH13, ngày số 21/6/2021; Luật phòng, chống thiên tại số 

33/2013/QH13, ngày 19/6/2013; Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13, 

ngày 23/11/20215; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23/6/2014; 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- 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. 
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- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ 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. 

- Nghị Quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ 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. 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội. 

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 

của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội. 

- Thông tư 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 

- Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi khu vực Miền Trung giai đoạn 2012-2020 và 

định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khú hậu, nước biển dâng. 

- Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 29/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn. 

- Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05/06/2012 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 

- Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 3743/QĐ-BNN-KH ngày 18/9/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hồ Sông Côn, tỉnh Quảng 

Nam; 

- Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến nhu cầu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.  
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- Công văn số 6567/UBND-KTN ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận sẽ cập nhập công trình hồ chứa nước Sông 

Côn vào phương án phát triển thủy lợi trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được triển khai lập theo Luật Quy 

hoạch. 

- Quyết định số 4970/QĐ-BNN-XD ngày 08/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án 

Hồ Sông Côn, tỉnh Quảng Nam. 

2.2. Tiêu chuẩn quy phạm 

- Quy chuẩn QCVN 04-05:2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công trình 

thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam 8302: 2018 Quy hoạch Thủy lợi – Yêu cầu thành 

phần, nội dung, khối lượng. 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 33: 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình tiêu chuẩn thiết kế. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8304: 2010 Công tác thủy văn trong hệ 

thống thủy lợi. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10778: 2015 Hồ chứa - Xác định các mực 

nước đặc trưng. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9845: 2013 Tính toán các đặt trưng dòng 

chảy lũ. 

- Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng Việt Nam của Bộ Tài nguyên 

và MT năm 2016. 

- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam liên quan khác. 

2.3. Các tài liệu cơ sở 

- Hiện trạng sử dụng và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam 

- Hiện trạng và quy hoạch Thủy sản tỉnh Quảng Nam. 

- Hiện trạng và quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

- Hiện trạng và quy hoạch các ngành khác. 

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

năm 2030. 

- Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. 

- Các báo cáo và số liệu khác của các Sở Ban ngành như: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công 

thương và các tài liệu thu thập được từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam và các vùng có liên quan... 
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 3. MỤC TIÊU 

- Đề xuất được giải pháp thủy lợi nhằm sử dụng, điều tiết nguồn nước xả 

qua phát điện của nhà máy thủy điện Sông Côn 2, góp phần chủ động nguồn 

nước phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh nguồn nước 

đối với vùng thượng Vu Gia, hạ Vu Gia. 

- Là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư và phát triển hiện trạng cơ sở hạ 

tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để giảm thiểu các xung đột trong quá 

trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 

nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, giảm thiểu các tác động do rủi ro thiên tai 

gây ra. 

4. GIẢI PHÁP BỔ SUNG QUY HOẠCH 

Trên lưu vực sông Côn đề xuất xây dựng cụm công trình hồ Sông Côn, 

bao gồm: 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 tận dụng 

nguồn nước phát điện từ thủy điện Sông Côn để điều tiết) với dung tích trữ 

khoảng 2 ÷ 2,5 triệu m
3
). 

Cụm công trình này có nhiệm vụ: Tích trữ nguồn nước xả qua phát điện 

của nhà máy thủy diện sông Côn 2, điều tiết, ổn định lưu lượng cấp nước phục 

vụ cho sinh hoạt, công nghiệp (52.000 m3/ngày đêm) và sản xuất nông nghiệp 

(từ 3.000÷3.500 ha) trong các tháng các tháng mùa kiệt cho vùng hạ du Vu Gia. 

 (Quy mô, nhiệm vụ dự án, vùng hưởng lợi sẽ được cụ thể hóa trong các bước 

tiếp theo) 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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

năm 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017  và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017, đã được tích hợp trong Nghị Quyết số 

131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ 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 khoản 2 Điều 1 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; các Nghị quyết của Chính phủ số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 và 

số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020; điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 

92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch tổng thể kinh tế - xã hội; Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 
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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; Thông báo số 102/TB-UBND ngày 

29/3/2021. 

Trên cở phân tích và áp dụng các văn bản pháp lý nêu trên, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy việc bổ sung hồ chứa nước Sông Côn 

vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030, là cần thiết, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo kịp đưa dự án vào đầu 

tư trung hạn 2021-2025 từ nguồn vốn của Trung ương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, TP; 

- UBND các huyện: Đại Lộc, Đông Giang; 

- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, CCTL, QLXDCT, KHTH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 93 /BC-SNN&PTNT      Quảng Nam, ngày 10 tháng 4 năm 2021 

  

BÁO CÁO 

Về việc giải trình góp ý Báo cáo, dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch 

Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 

102/TB-UBND ngày 29/3/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 

Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo dự án Hồ Sôn Côn; theo đó giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hoàn 

chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 23 (dự kiến 

ngày 19/4/2021) để xem xét, bổ sung hồ Sông Côn vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

 Ngày 06/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 

685/SNN&PTNT-CCTL V/v đề nghị tham gia góp ý Báo cáo, dự thảo Nghị 

quyết Bổ sung dự án Hồ sông Côn vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, các Sở: Tư pháp, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Đông Giang, 

Đại Lộc đã tham gia góp ý.        

 Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở và địa phương liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã thực hiện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo và báo 

cáo giải trình việc xây dựng các nội dung của dự thảo như sau: 

(Chi tiết thể hiện tại phụ lục kèm theo) 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam kính báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Phòng KHTH; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 
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Phụ lục 

Tổng hợp nội dung góp ý và giải trình góp ý về Báo cáo, dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 
 

(Kèm theo Báo cáo số: 93/BC-SNN&PTNT ngày 10  tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam) 
 

TT 
Đơn vị góp 

ý 
Văn bản số Nội dung góp ý Nội dung giải trình 

I Địa phương    

1 Đông Giang 
Công văn số 537/UBND-

TH, ngày 08 /4/2021 

 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

Thống nhất bổ sung dự án Hồ Sông Côn tại 

huyện Đông Giang và huyện Đại Lộc vào 

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

- Đánh giá tác động đến tài nguyên, môi 

trường rừng để có cơ sở đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 

- Điều tra xác định cụ thể sự tác động 

của hồ đập đến đời sống, sinh kế…. 

 

 

Đây là bước bổ sung vào Quy hoạch 

chung thủy lợi của tỉnh để có cơ sở 

tiếp tục thực hiện những bước tiếp 

theo. Do đó, khi hồ Sông Côn được 

bổ sung vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh 

và sau này tổ chức lập dự án đầu tư sẽ 

triển khai thực hiện những nội dung 

theo góp ý của địa phương 

 

2 Đại Lộc 
Công văn số 2338/UBND-

NN&PTNT ngày 08/4/2021 

Thống nhất theo dự thảo 

Đề nghị điều chỉnh tên vùng hưởng lợi 

 

    Đã tiếp thu và chỉnh sửa 

II Các Sở liên quan   

1 Sở Tư pháp 

Công văn số 428/STP-

XDKTVBQPPL&TDTHPL 

ngày 09/4/2021 

1. Về sự cần thiết ban hành văn bản: Sở 

Nông nghiệp và PTNT tham mưu điều 

chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030 là cần thiết và phù hợp với Thông tư 

số 05/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn tổ chức 

 

 

 

Đã tiếp thu và chỉnh sửa 
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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 

2. Về thẩm quyền ban hành văn bản: 

Đúng thẩm quyền ban hành 

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày 

a) Tên gọi dự thảo Nghị quyết: Bổ sung 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

b) Đề nghị viết lại bố cục dự thảo Nghị 

quyết. 

Ngoài các nội dung góp ý nêu trên, dự 

thảo phải đảm bảo về thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản theo Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ 

2 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Công văn số: 585/SKHĐT-

KTN, ngày 08 /4/2021 

1. Về thẩm quyền điều chỉnh quy 

hoạch thủy lợi tỉnh: nghiên cứu tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh 

quy hoạch đảm bảo các quy định    

 

 

 

 

 

 

2. Về căn cứ điều chỉnh quy hoạch: 

     1. Việc nghiên cứu, đầu tư hồ sông 

Côn đã được Bộ Nông nghiệp và 

PTNN có các Quyết định số 

3743/QĐ-BNN-KH 18/9/2020 giao 

cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 

Thủy lợi 7 (Ban 7) thực hiện nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hồ Sông 

Côn và Quyết định 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. 

      2. Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng 
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  - Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030 đảm bảo căn 

cứ các quy định, gồm: Luật Quy hoạch 

năm 2017, Luật Thủy lợi năm 2017 và 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam được tích hợp theo điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 
(tích hợp trong Nghị Quyết số 

131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của 

Chính phủ 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 khoản 2 Điều 1 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 quy định “Các 

quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 

Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được 

quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 

01 tháng 01 năm 2019, trong quá 

trình thực hiện được điều chỉnh nội 

dung theo quy định của pháp luật có 

liên quan trước ngày Luật Quy hoạch 

có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 

được quyết định hoặc phê duyệt”. 

Vậy điều chỉnh, bổ sung QH thủy lợi 

tỉnh Quảng Nam, không theo Luật 

Quy hoạch (Luật Quy hoạch có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2019) 

+ Bộ NN&PTNN đã có Văn bản 
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- Cập nhật lại một số căn cứ liên 

quan, gồm: Bổ sung Quyết định số 

1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn (thay cho Quyết 

định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/09/2015). 

Cập nhật, bổ sung căn cứ Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ về Quản lý an toàn hồ đập, 

Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 

17/3/2021 phê duyệt chiến lược quốc gia 

phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050,...   

- Rà soát loại bỏ các quy định không 

còn phù hợp như Nghị định 92/2006/NĐ-

CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ, Nghị 

định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 

của Chính phủ, Thông tư số 05/2013/TT-

BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

 

 

 

 

số 8667/BNN-KH ngày 10/12/2020 

về điều chỉnh QH thủy lợi tỉnh là đối 

tượng nằm trong danh mục đã được 

tích hợp theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. 

- Nội dung đề nghị là bổ sung 

cục bộ quy hoạch, chưa cần thiết cập 

nhật và bổ sung. Do đó, trong quá 

trình nghiên cứu lập Đề xuất báo cáo 

chủ trương đầu tư sẽ rà soát, cập nhật 

và bổ sung.  

 

 

 

 

 

 

- Như đã nêu trên, việc điều 

chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng 

Nam theo quy định của pháp luật có 

liên quan trước ngày Luật Quy hoạch 

có hiệu lực là ngày 01/01/2019, vậy 

vẫn còn áp dụng các Nghị định, thông 

tư nêu trên và bổ sung 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 vào các dự thảo. 
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3. Về tên gọi: Đề nghị thống nhất tên 

gọi "Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030". 

3. Về tên gọi: Nội dung đề nghị là bổ 

sung cục bộ quy hoạch, do đó đề nghị 

nên để tên gọi theo ý kiến Sở Tư 

pháp: “Bổ sung Quy hoạch thủy lợi 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030 

3 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Công văn số: 623 

/STNMT-QLĐĐ ngày 

08/4/2021 

1. Thống nhất đề nghị Sở Nông nghiệp 

và PTNT trình HĐND tỉnh bổ sung dự án Hồ 

Sông Côn tại huyện Đông Giang và huyện 

Đại Lộc vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030 

2. Về nội dung lưu ý sau khi được 

HĐND tỉnh có Nghị quyết cho bổ sung vào 

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

Đây là bước bổ sung vào Quy hoạch 

chung thủy lợi của tỉnh để có cơ sở 

tiếp tục thực hiện những bước tiếp 

theo. Do đó, sẽ lưu ý các nội dung 

như: di dân, rừng phòng hộ, quy 

hoạch sử dụng đất…. trong các bước 

tiếp theo khi triển khai đầu tư hồ 

Sông Côn  

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  736 /SNN&PTNT-CCTL Quảng Nam, ngày  10 tháng 4 năm 2021 

V/v xin ý kiến thông qua dự thảo 

Nghị quyết bổ sung Quy hoạch Thủy 

lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030 

 

 

 

Kính gửi: 
 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

    - Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

    - Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 

102/TB-UBND ngày 29/3/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 

Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo dự án Hồ Sôn Côn; theo đó giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hoàn 

chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 23 (dự kiến 

ngày 19/4/2021) để xem xét, bổ sung hồ Sông Côn vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Báo cáo; dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, Tờ Trình, Quyết định của UBND tỉnh về bổ sung dự án Hồ sông 

Côn vào Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030. Sau khi tổ chức lấy ý kiến của các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Đông Giang, Đại Lộc; làm việc 

với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 09/4/2021. Trên cơ 

sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương và Ban Kinh tế Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, tiếp 

thu và thực hiện điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung các dự thảo, báo cáo 

giải trình ý kiến góp ý. 

Để đảm bảo cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 23; Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình và đề 

nghị đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy 

viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trực tiếp vào nội dung dự thảo Nghị quyết 

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

năm 2030; đồng thời biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu (có gửi 

phiếu kèm theo) và vui lòng gửi lại Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Thủy lợi) trước ngày 12/4/2021 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Rất mong sự quan tâm góp ý của các đồng chí./. 
 

Hồ sơ, tài liệu kèm theo: 

1. Báo cáo bổ sung Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030; 

2. Dự thảo Tờ Trình về việc đề nghị bổ sung dự án Hồ sông Côn vào Quy 

hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

3. Dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

4. Dự thảo Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

 5. Báo cáo tổng hợp về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, 

địa phương liên quan; kèm theo văn bản góp ý của các đơn vị. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng KHTH; 

- Lưu: VT 
 

(D:\THANH PHAT\NAM 2021\QUY HOẠCH THỦY LỢI\ND trinh ky 

hop 23 HĐND\0842021 CV xin ý kiến thành viên UBND tỉnh góp ý dự 

thảo NQ bổ sung QH.doc) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 
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PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN UBND TỈNH ĐỐI VỚI  

CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 23, HĐND TỈNH KHÓA IX 

(Kèm theo Công văn số: 736/SNN&PTNT-CCTL ngày 10 tháng 4 năm 2021 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

- Tên thành viên UBND tỉnh:.......................................................................... 

- Đơn vị/cơ quan:............................................................................................. 
 

TT Tên nội dung 
Cơ quan 

tham mưu 

Thống 

nhất 

thông 

qua 

Chỉnh 

sửa và 

thống 

nhất 

thông 

qua 

Không 

thông 

qua 

1 

Dự thảo Nghị quyết 

bổ sung Quy hoạch 

Thủy lợi tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2025 

và định hướng đến 

năm 2030 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

   

 

 

                                                                            Thành viên UBND tỉnh 

                                                                                           (Ký tên) 
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