
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-UBND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ 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 định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

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

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về 
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 
43/2022/QH15 của Quốc hội;
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Theo Công văn số 836/UBND-TH ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về việc 
rà soát và đăng ký dự án đầu tư phát triển thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; Công văn 
số 1651/UBND-KTN ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung hồ chứa 
Nước Rin, huyện Bắc Trà My vào Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 
tại Tờ trình số 63/TTr-SNN&PTNT ngày 13/4/2022.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất bổ sung dự án 
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Nước Rin, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My vào Quy 
hoạch Thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, 
như sau:

1. Lý do bổ sung
Hồ chứa Nước Rin nằm trên địa bàn xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My với 

dung tích 150x103m3, chiều cao đập 7m, chiều dài đập 42m; phục vụ tưới cho 
khoảng 40ha đất sản xuất nông nghiệp xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My. Hồ chứa 
nước này được xây dựng từ trước năm 1980, đến nay đã hơn 40 năm sử dụng, 
công trình đã góp phần vào việc ổn định sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất và 
sản lượng cây trồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong 
vùng. Tuy nhiên, trong những năm qua do ảnh hưởng thiên tai (từ năm 2018-
2021), cùng với sạt lở núi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ chứa; hiện 
trạng hồ bị bồi lấp nghiêm trọng dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước cho vụ Hè 
Thu; mặt đập, mái thượng và hạ lưu đập chính bị sạt lở nhiều vị trí; hệ thống 
đóng mở cửa cống lấy nước bị gỉ rét, cong vênh không đóng kín gây thất thoát 
nước, cầu công tác và lan can cầu bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng không 
còn chức năng bảo vệ quản lý vận hành; tràn xả lũ bằng đá xây bị rò rỉ, xói 
ngầm, xuất hiện vòi phun nước từ dưới đáy tràn; hạ lưu tràn xói lở nghiêm trọng 
không đảm bảo an toàn trong mưa mùa bão.

Theo Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng 
đến năm 2030 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-
UBND ngày 16/5/2017, theo đó chưa có danh mục sửa chữa, nâng cấp hồ chứa 
Nước Rin.

Nhằm chủ động nguồn nước tưới, đáp ứng nhu cầu của người dân trong 
sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, việc bổ sung 
danh mục hồ chứa Nước Rin vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2030 là rất cần thiết và cấp bách, làm cơ sở pháp 
lý để thực hiện các bước tiếp theo. 

2. Nội dung bổ sung
Bổ sung danh mục công trình hồ chứa Nước Rin, xã Trà Giáp, huyện Bắc 
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Trà My 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, với các nội dung chính sau:

a) Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Nước Rin.

b) Địa điểm xây dựng: Xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

c) Hình thức, giai đoạn đầu tư xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp; giai đoạn đến 
năm 2025. 

d) Quy mô và nhiệm vụ

- Quy mô: Hồ chứa Nước Rin có diện tích lưu vực khoảng 3 km2, dung tích 
hồ khoảng 150x103m3, chiều cao đập 7m, chiều dài đập 42m.

- Nhiệm vụ: Công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới chủ động cho 
40ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; công trình 
đã góp phần vào việc ổn định sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất và sản lượng 
cây trồng cho địa phương.

- Vùng hưởng lợi: xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

e) Tổng vốn đầu tư: 14,0 tỷ đồng.

g) Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 
ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

3. Tổ chức thực hiện
Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất và thông qua Nghị quyết bổ sung Quy 

hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đối 
với danh mục hồ chứa Nước Rin; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cập 
nhật, tổng hợp để trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch theo quy định.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết để thực hiện./.

Hồ sơ gửi kèm theo:
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;
- Báo cáo số 86/BC-SNN&PTNT ngày 06/4/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 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;

- Báo cáo số 90/BC-SNN&PTNT ngày 13/4/2022 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên UBND tỉnh về 
dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của 
UBND tỉnh bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030;

- Báo cáo số 91/BC-SNN&PTNT ngày 13/4/2022 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 
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2025 và định hướng đến năm 2030;
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy 

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TN và MT;
- UBND huyện Bắc Trà My;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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