HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

/BC-HĐND

Cơ quan: Hội đồng
Nhân dân tỉnh, Tỉnh
Quảng Nam
Email:
vphdnd@quangnam.g
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
v.vn
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thời gian ký:
18.04.2022 11:20:56
+07:00

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2022

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
về đề nghị loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val,
huyện Nam Giang
Qua xem xét Tờ trình số 1830/TTr-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về
đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND
ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên
địa bàn tỉnh, cụ thể: Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam
đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang,
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như
sau:
Ngày 22/4/2010, HĐND tỉnh Khóa VII đã ban hành Nghị quyết số
161/2010/NQ-HĐND, theo đó trên địa bàn tỉnh có 34 dự án thủy điện vừa và nhỏ
với tổng công suất là 425,9MW, điện lượng trung bình năm dự kiến là 1.703,9
triệu kWh, trong đó có dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val,
huyện Nam Giang với công suất quy hoạch là 8,0MW.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy1, HĐND tỉnh2, tại kỳ họp lần này, UBND
tỉnh trình HĐND tỉnh loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam
đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang.
Qua kết quả làm việc với các địa phương, đơn vị và hồ sơ trình kỳ họp, Ban Kinh
tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy:
Dự án thủy điện Đăk Pring 2 được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho
Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày
30/6/2017 với tiến độ theo cam kết: Khởi công tháng 01/2018; phát điện tổ máy số
01 vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện dự án chậm so với
cam kết (chậm 36 tháng tính đến tháng 12/2020) do không thể xây dựng lưới điện
dùng chung để đấu nối phát điện theo đúng sơ đồ quy hoạch của Bộ Công Thương.
Dự án chưa thực hiện đánh giá hiện trạng rừng bị ảnh hưởng đến dự án, chưa thực
hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (do chưa có kết quả đo đạc giải
thửa). Hiện nay, thủ tục liên quan chấm dứt hoạt động dự án đã được triển khai
thực hiện3, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi
Thông báo số 183-TB/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 20212026.
3 Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh) đã có Thông báo số 20-07/TB-PTV-DDPR2 về việc chấm
dứt hoạt động dự án đầu tư; UBND huyện Nam Giang có Công văn số 928/UBNDKTN thống nhất chấm dứt hoạt
động của dự án; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi
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Quyết định chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 86/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án

2
phát sinh bảo đảm thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát,
xã Chà Val, huyện Nam Giang cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh. Từ
khi UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án
Nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành
Vinh không có ý kiến phản hồi và đã quá thời hiệu khiếu nại (90 ngày) theo quy
định của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.
Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của
UBND tỉnh về việc loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối
với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang,
kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất thông qua.
Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:
- Tiếp tục tổ chức rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, kiên quyết đề
xuất loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án thủy điện nhỏ không đảm bảo hiệu
quả kinh tế, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình vận hành liên
hồ, công tác quản lý chất lượng xây dựng các dự án/công trình thủy điện, đảm bảo
an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định
của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án thủy điện nhỏ nằm trong
khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Xử lý nghiêm các chủ
đầu tư dự án không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây
dựng, kể cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về nội
dung liên quan việc loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối
với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang,
kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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