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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND ngày 
22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Qua xem xét Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh và giám 
sát tại một số địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với 
kết quả rà soát, đánh giá và kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh về tình hình triển khai 
thực hiện các dự án thủy điện và báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất đưa ra 
khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 
22/4/2010 đối với 04 dự án: Thủy điện A Vương 4 (công suất 10MW), huyện Tây 
Giang với diện tích đất là 82,82 ha; Thủy điện Sông Bung 3 (công suất 16MW), 
huyện Nam Giang với diện tích đất là 38,63 ha; Thủy điện Đăk Di 4 (công suất 
19,2MW), huyện Nam Trà My với diện tích đất là 155 ha; Thủy điện A Banh 
(công suất 4,2MW), huyện Tây Giang với diện tích đất là 7,76 ha.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, các dự án này có công suất 
thiết kế nhỏ, triển khai các thủ tục đầu tư không đảm bảo thời gian theo quy định, 
diện tích sử dụng đất lớn, hiệu quả kinh tế đem lại không cao, đã được Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch tại Thông Báo số 183-TB/TU ngày 
15/6/2021. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất loại khỏi quy 
hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với 04 dự án thủy điện: A Vương 4, Sông Bung 3, 
Đăk Di 4, A Banh và kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để trình HĐND tỉnh 
xem xét loại ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với 02 dự án thủy điện Chà 
Vàl và Đăk Pring 2 theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình 
hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của 
HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CV (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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