
  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 

Tổng thể việc thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện  

  
Thực hiện Công văn số 2266-CV/HU ngày 10/02/2020 của Huyện ủy Đăk Hà về 

việc triển khai một số nội dung liên quan đến các dự án thủy điện trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tổng thể việc đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn 

huyện như sau: 
 

I. Tình hình đầu tư xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn 

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).  

+ Công trình đang thi công từ tháng 5/2019, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. 

5. Công trình thủy điện thượng Đăk Pxi 
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+ 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). Hiện đang trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

6. Công trình thủy điện Đăk Pxi 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. 
 

II. Tình hình tổ chức tiếp nhận cơ sở hạ tầng khu tái định cư và bồi thường, 

hỗ trợ - giải phòng mặt bằng. 

 1. Về công tác hỗ trợ tái định cư: Đối với các công trình thủy điện trên địa 

bàn huyện khi xây dựng, cơ sở hạ tầng nhà ở của người dân không nằm trong vùng 

quy hoạch dự án. Việc đầu tư xây dựng công trình thủy điện chỉ đền bù và giải phóng 

mặt bằng đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và cây cối, hoa màu 

có trên đất cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các hạng mục của công trình. Các công 

trình thủy điện nêu trên, chủ đầu tư không phải đầu tư xây dựng hạng mục cơ sở hạ 

tầng, khu tái định cư. 

2. Về công tác bồi thường, hỗ trợ - giải phóng mặt bằng 

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

* Tổng diện tích thu hồi đất: 672.637,1 m2. 

* Số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng: 168 hộ. 

* Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là: 27.820.969.422 đồng. 

Trong đó: 

- Phương án bồi thường: được UBND huyện Đăk Hà phê duyệt tại Quyết định 

số 403/QĐ-UBND ngày 21/4/2016. 

+ Tổng diện tích thu hồi đất: 456.147,4 m2. 

+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 135 hộ. 

+ Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 19.555.390.194 đồng. 

- Phương án bồi thường (bổ sung): được UBND huyện Đăk Hà phê duyệt tại 

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 04/8/2016. 

+ Tổng diện tích thu hồi đất: 216.489,7m2. 
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+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 33 hộ. 

+ Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 8.265.579.228 đồng. 

2.2. Công trình thủy điện Đăk Trưa 1&2 

* Tổng diện tích thu hồi đất: 390.651,8 m2 (đất của hộ gia đình, cá nhân: 

251.310,5m2; đất UBND xã Đăk Pxi quản lý: 139.341,3m2). 

* Số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng: 70 hộ. 

* Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là: 13.897.548.183 đồng. 

Trong đó: 

- Phương án bồi thường (đợt 1): Được UBND huyện Đăk Hà phê duyệt tại 

Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 12/9/2018. 

+ Tổng diện tích thu hồi đất: 333.170,7m2, trong đó: Đất do UBND xã Đăk Pxi 

quản lý là: 139.341,3 m2 (không bồi thường); Đất của hộ gia đình, cá nhân: 

193.829,4m2 (bồi thường, hỗ trợ). 

+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 63 hộ. 

+ Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 9.454.555.905 đồng. 

- Phương án bồi thường (đợt 2): Được UBND huyện Đăk Hà phê duyệt tại 

Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. 

+ Tổng diện tích thu hồi đất: 57.481,1m2. 

+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 07 hộ. 

+ Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 4.442.992.278 đồng. 

2.3. Công trình thủy điện Đăk Pxi 5. 

Tổng diện tích đất bị chiếm dụng cho dự án là 85,7 ha (trong đó: đất sản xuất 

nông nghiệp 15,6 ha; đất rừng 70,1 ha). Chủ đầu tư công trình thủy điện Đăk Pxi 5 

đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ - GPMB bằng theo phương án đã 

được UBND huyện phê duyệt và đi vào vận hành thương mại từ năm 2013 đến nay.  

2.4. Công trình thủy điện Đăk Pxi 3 và thủy điện thượng Đăk Pxi. 

Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ - giải phóng mặt bằng thuộc trách 

nhiệm của UBND huyện Tu Mơ Rông do phần diện tích đất xây dựng nhà máy và 

thực hiện dự án chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

2.5. Công trình thủy điện Đăk Psi 6: 

* Tổng diện tích thu hồi đất : 254.877,6 m². 

* Số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng: 78 hô.̣ 

* Phương án bồi thường, hỗ trợ (2 đợt): 

- Đợt 1: Được UBND huyện Đăk Hà phê duyệt phương án tại Quyết định số 

774/QĐ-UBND ngày 09/7/2019. 

+ Tổng diện tích đất thu hồi: 110.863,5 m². 

+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 27 hô.̣ 

+ Số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân: 9.852.357.032 đồng. 



4 

 

+ Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 đã tổ chức chi trả cho 25 hộ và 

GPMB. Riêng 02 hộ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường (ông Hà Văn Đông và ông 

Nguyễn Thanh Đức), nguyện vọng của 02 hộ đề nghị để lại đất để sản xuất, vì diện 

tích thu hồi nhỏ (594,9m2) thuộc hạng mục phụ trợ, do đó Chủ đầu tư thống nhất 

không thu hồi đất của 02 hộ nêu trên. 

- Đợt 2: Được UBND huyện Đăk Hà phê duyệt phương án, tại Quyết định số 

3578/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. 

+ Tổng diện tích đất thu hồi: 39.904,3 m². 

+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 29 hô.̣ 

+ Số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân: 2.790.378.445 đồng. 

+ Hiện nay, Chủ đầu tư chưa tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định. 

UBND huyện đã giao BQL dự án đầu tư xây dựng làm việc với chủ dự án để thực 

hiện việc chi trả tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt để trách tình trạng ý 

kiến của công dân.   

* Các trường hợp chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ: UBND huyện đã chỉ 

đạo BQL dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra, rà soát để hoàn chỉnh phương án bồi 

thường, hỗ trợ trình UBND huyện phê duyệt bổ sung (đợt 3) theo quy định, cụ thể: 

+ Tổng số hộ ảnh hưởng: 22 hộ. 

+ Tổng diện tích đất thu hồi là 104.109,8m2. 

Trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ - giải phóng mặt bằng công 

trình thuỷ điêṇ Đăk Psi 6 đã có kiến nghị, phản ảnh của công dân có đất nằm trong 

vùng dự án thủy điện (hộ gia đình ông/bà: Võ Ngọc Hiếu - Hoàng Thị Thúy Hiềm, cư 

trú tại thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ - 

giải phóng mặt bằng.  

UBND huyện đã tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Hiếu, đồng thời giao cho các 

ngành liên quan và UBND xã ĐăkLong phối hợp với chủ đầu tư dự án tuyên truyền, vận 

động nhưng ông Hiếu vẫn chưa thống nhất nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, đến ngày 

13/02/2020 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp UBND xã Đăk Long và Công 

ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 tổ chức làm việc với hộ gia đình ông Hiếu (bà 

Hiềm) để tiếp tục giải quyết các ý kiến liên quan. Kết quả làm việc, gia đình ông Hiếu - 

bà Hiềm đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt phương 

án số 1774/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND huyện Đăk Hà với số tiền là 

1.976.932.206 đồng (Một tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, 

hai trăm linh sáu đồng); đồng thời, thống nhất nhận số tiền hỗ trợ đối với cây cà phê 

ngoài phạm vi GPMB là 490.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triêụ đồng) và mức hỗ 

trợ sản xuất đối với diện tích 03 ao, tổng diện tích là 1.856m2 (ngoài phạm vị GPMB), 

với số tiền là 450.000.000 đồng (bốn trăm năm mươi triệu đồng). 

Ngoài ra, hộ gia đình ông Hiếu - bà Hiềm cam kết sau khi nhận đủ số tiền theo 

nội dung làm việc ngày 13/02/2020 sẽ rút đơn kiến nghị và không có bất kỳ các khiếu 

nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ - GPMB công trình thủy điện 
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Đăk Psi 6 (theo Công văn số 13/BQL-TH ngày 13/02/2020 của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện). 

III. Thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ - giải phóng mặt bằng. 

1. Thuận lợi:  

- Về chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng các dự án thủy điện được sự 

đồng thuận của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi. 

- Các dự án thủy điện trên địa bàn huyện không phải lập phương án bố trí tái 

định cư. 

2. Khó khăn:  

- Trong quá trình lập phương án bồi thường có một số trường hợp chưa thống nhất 

với đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất theo quy định (cho rằng đơn giá 

bồi thường, hỗ trợ theo quy định thấp), do đó phải thực hiện việc tuyên truyền, vận động 

nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng; có một số trường hợp không 

thống nhất, các Chủ đầu tư phải hỗ trợ thêm ngoài phương án được duyệt. 

- Quá trình triển khai thi công các dự án thủy điện, làm ảnh hưởng đến tài sản 

ngoài phạm vi bồi thường - GPMB của các hộ gia đình, cá nhân, Chủ đầu tư dự án 

giải quyết chưa kịp thời dẫn đến tình trạng còn ý kiến, kiến nghị của người dân 
   

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về tổng thể các dự án thủy điện trên địa 

bàn huyện Đăk Hà./. 

 
Nơi nhận:                                                                                               
- TT Huyện ủy (b/c);  

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đ/c Chủ tịch UBND huyện;                                                                                        

- Lưu: VTUB. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nghĩa Trí 
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