
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐĂK HÀ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:         /BC-UBND                                        Đăk Hà, ngày      tháng     năm  

 
BÁO CÁO 

Tình hình đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Đăk Hà 

  
Căn cứ Công văn số 471/SKHĐT-DN, ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch -

Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc rà soát các dự án thủy điện đã được cấp phép. 

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo tình hình đầu tư các dự án thủy 

điện trên địa bàn như sau: 

1. Công trình Thủy điện Đăk Pxi 5 

- Địa điểm công trình: Thôn Đăk Kơ Ne, xã Đăk Pxi (nay là xã Đăk Long), 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai. 

- Công suất thiết kế: 10MW.  

- Công trình triển khai đầu tư từ năm 2008 và đi vào vận hành thương mại 

vào ngày 13/01/2013.  

2. Công trình thủy điện Đăk Pxi 3 

- Địa điểm công trình: Thuộc địa phận xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông và 

xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Thủy điện Đăk Pxi. 

- Công suất thiết kế: 15 MW.  

- Công trình được thi công và đi vào vận hành và kinh doanh tháng 8/2012. 

3. Công trình thủy điện Đăk Pxi bậc 1, bậc 2 

- Địa điểm công trình: Thôn Đăk Krong, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đăk Psi. 

- Công suất thiết kế: 18 MW.  

- Công trình được thi công và đi vào vận hành và kinh doanh khai thác thủy 

điện bậc 1 tháng 02/2018; bậc 2 tháng 10/2018.  

4. Công trình thủy điện Đăk Trưa 1&2. 

- Địa điểm công trình: Suối Đăk Trưa, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo. 

- Công suất thiết kế: 8,8 MW (Đăk Trưa 1: 4,8 MW; Đăk Trưa 2: 4MW).  
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+ Tiến độ thực hiện dự án: Công trình đang thi công từ tháng 5/2019, dự 

kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. 

5. Công trình thủy điện Đăk Psi 6 

- Địa điểm công trình: xã Đăk Long, huyện Đăk Hà và xã Diên Bình, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6. 

- Công suất thiết kế: 12 MW. 

- Công trình đã có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Kon Tum 

(Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh). Hiện đang 

trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

- Tiến độ thực hiện dự án: UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất chủ trương 

cho Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 khởi công xây dựng các hạng 

mục công trình chính (kênh dẫn nước, cửa dẫn nước, nhà máy và kênh xả) theo 

Công văn số 651/UBND-HTKT ngày 05/3/2020. 

6. Công trình thủy điện thượng Đăk Psi 

- Địa điểm công trình: xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Pxi, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Minh Phát. 

- Công suất thiết kế: 6,6 MW. 

- Công trình đã có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Kon Tum 

(Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh). 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2022 (theo quyết 

định số 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện thượng Đăk Psi của Công ty cổ phần 

thủy điện Minh Phát). 
 

  

Trên đây là báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về tình hình đầu 

tư các dự án thủy điện trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT (b/c); 

- Phòng KT&HT (t/h); 

- Lưu: VTUB. 

 TM.  UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Trí 
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