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NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam  

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 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 tháng 01 năm 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 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình; 

Xét Tờ trình số 3942/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số     

65/BC-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện 02 dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước 

gồm: Hồ chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và Hồ chứa nước Đập 

Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành từ danh mục công trình tưới cần sửa 

chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2030 thành danh mục công trình tưới cần sửa 

chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2025. 
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2. Bổ sung 01 dự án vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030: 

a) Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. 

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

c) Hình thức, giai đoạn đầu tư xây dựng: Xây dựng mới, giai đoạn đến năm 2025.  

d) Nội dung và nhiệm vụ: Xây dựng mới đoạn tuyến kè dọc bờ sông Leng, xã 

Trà Leng, huyện Nam Trà My nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân 

dân khu dân cư Bằng La và khu trung tâm hành chính xã Trà Leng; góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

đ) Tổng vốn đầu tư: 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng). 

e) 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 

tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 

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

bố quy hoạch điều chỉnh, bổ sung. 

b) Chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đảm bảo theo quy 

định pháp luật. 

c) Chỉ đạo rà soát chặt chẽ sự phù hợp về quy hoạch đầu tư dự án Sửa chữa, 

nâng cấp Hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Núi Thành và các quy hoạch khác có liên 

quan, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả công trình sau khi được đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ tám thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 
- VP: QH, CTN, CP; 
- Các Bộ: NN và PTNT, KH và ĐT; 
- Ban TV TU, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- TTXVN tại Quảng Nam; 
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 


