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BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số:   2970   /QĐ-BNN-KH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  09  tháng 10  năm 2007 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt “Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước  

lưu vực sông Sê San ” 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c ủa Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;  
 Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 
điều chỉnh bổ sung Nghị Định 16/2005/NĐ-CP; 
 Căn cứ Quyết định số 4508/QĐ-BNN-KH ngày 25/10/2002 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phê duyệt đề cương và tổng dự toán dự án 
“Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Sê San”; 
 Căn cứ Công văn số 573/SNN-TL ngày 21/11/2006 của  Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Gia Lai và  số 150/BC-SNN ngày 21/11/2006 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Kon Tum về việc góp ý dự án “Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ 
nguồn nước lưu vực sông Sê San”; 

Xét Tờ trình số 297/TTr-QHTL ngày 26/9/2007 của Viện Quy hoạch thuỷ 
lợi về việc xin phê duyệt “Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu 
vực sông Sê San”, kèm theo hồ sơ dự án do Viện Quy hoạch thủy lợi lập; đã được 
thẩm định, bổ sung, chỉnh sửa; 

Xét tờ trình số 100 /TT-TL ngày 01/10 / 2007 của Cục Thuỷ lợi về việc xin 
phê duyệt “ Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Sê 
San”; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu 
vực sông Sê San” với các nội dung chính sau: 

I. PHẠM VI VÙNG QUY HOẠCH 
 Toàn bộ lưu vực sông Sê San trên lãnh thổ Việt Nam gồm  9 huyện, thị của 
tỉnh Kon Tum ( Đắc Glêi, Đắc Tô, Đắc Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plong, Kon 
Rẫy, Tu Mơ Rông, thị xã Kon Tum )  và 4 huyện, 1 thành phố của tỉnh Gia Lai      
( Chư Pảh, Ia Grai, Đức Cơ, Đắc Đoa, thành phố Plêi Ku ). Tổng diện tích tự nhiên 
11.620 km2, được phân thành 6 vùng thuỷ lợi: vùng Pô Kô, vùng thượng Đak BLa, 
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vùng Kon Tum- Bắc Sa Thầy, vùng Nam Sa Thầy, vùng Đông PLêi Ku, và vùng 
Tây PLêi Ku.  

II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 
 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi nhằm khai thác sử dụng tổng hợp 
và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Sê San phục vụ cấp nước, chống lũ, phát điện, 
giảm thiểu các thiệt hại do nước gây ra nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng giai đoạn trước mắt và đến 2020, cụ thể: 
 - Cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 29.000 ha lúa, 111.500ha 
màu và cây công nghiệp. 
 - Cấp, tạo nguồn cấp nước phục vụ  các khu công nghiệp tập trung  ( khoảng 
1600 ha )  và cấp nước dân sinh cho 700.000 người. 
 - Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm giảm  thiểu thiệt 
hại do lũ gây ra ở những vùng trũng thấp thường bị ngập ở Đăk Pét, Diên Bình và 
Thị xã Kon Tum, góp phần ổn định dân cư,  đảm bảo sản xuất, tạo đà phát triển 
kinh tế xã hội. 

- Đề xuất công trình thuỷ điện trên dòng chính và dòng nhánh để phát điện, 
điều tiết dòng chảy, kết hợp cấp nước, nuôi trồng thuỷ sản phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Quản lý và khai thác nguồn nước hợp lý, hạn chế tác động môi trường 
xuyên biên giới do xây dựng các công trình hồ chứa ở t hượng lưu, đảm bảo hài 
hoà lợi ích giữa hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. 

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 
3.1. Quy hoạch tưới 
Giải pháp cấp nước tưới cho lưu vực là tu sửa, nâng cấp 64 công trình  hiện 

trạng để tăng diện tích tưới thêm 2.857 ha, xây dựng mới 218 công trình hồ chứa và 
đập dâng loại vừa và nhỏ phục vụ tưới 41.501 ha ở những vùng đất canh tác chưa có 
công trình tưới, kết hợp tạo nguồn cấp nước phục vụ sinh hoạt . Tổng diện tích đuợc 
tưới sau quy hoạch 61.950 ha. Bố trí công trình  trong các vùng như sau: 

1) Vùng Pô Kô: 
 - Tu sửa, nâng cấp 20 công trình, diện tích tưới tăng thêm 433 ha. 
 - Xây dựng mới 59 công trình tưới  9.405 ha. Các công trình ưu tiên đầu tư: 
Đập Đăk Rơ Ngát tưới 200 ha, Hồ Đăk Rơ Nga tưới 700 ha, Cụm công trình  Đăk 
Long- Đăk Trui tưới 1.090 ha. 

2) Vùng thượng Đăk Bla: 
 - Tu sửa, nâng cấp 4 công trình, diện tích tưới tăng thêm 68 ha. 
 - Xây dựng mới 51 công trình tưới cho 3.054 ha. Các công trình ưu tiên đầu 
tư: Cụm  công trình Kon PLông tưới 260 ha, công trình thuỷ lợi Kon Rẫy tưới 
60ha. 

3) Vùng Kon Tum - Bắc Sa Thầy: 
- Hoàn chỉnh, tu sửa, nâng cấp 20 công trình, diện tích tưới tăng thêm 

365ha. 
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 - Xây dựng mới 30 công trình tưới cho 6.562 ha. Các công trình ưu tiên đầu 
tư: hồ Đak Yên tưới 895 ha ( đang thi công ),  hồ Đak Rơ Wa tưới 150ha, hồ Ia 
Tiên tưới 650 ha, Cụm công trình Đak KRông tưới 110 ha. 

4) Vùng Nam Sa Thầy: 
 - Xây dựng mới 8 công trình tưới cho 1.910 ha. Các công trình ưu tiên đầu 
tư: Cụm hồ Ia Tri – Ia Mô tưới 670 ha. 

5) Vùng Đông Plei Ku: 
- Hoàn chỉnh, tu sửa, nâng cấp 13 công trình, diện tích tưới tăng thêm 

740ha. 
 - Xây dựng mới 31 công trình tưới cho 7.610 ha. Các công trình ưu tiên đầu 
tư: hồ Tân Sơn tưới 450 ha, Đập Đăk Sơ Mêi tưới 250 ha. 

6) Vùng Tây Plei Ku: 
- Hoàn chỉnh, tu sửa, nâng cấp 7 công trình, diện tích tưới tăng thêm 1.251 ha. 

 - Xây dựng mới 39 công trình tưới cho 12.960 ha. Công trình ưu tiên đầu tư: 
Hồ Ia Rưng tưới 400 ha. 

3.2. Quy hoạch cấp  nước dân sinh, công nghiệp 
1) Cấp nước sinh hoạt đô thị 
- Thị xã Kon Tum: Sử dụng nguồn nước sông Đăk Bla với quy mô hiện nay 

7000 m3/ngày tăng lên 12.000 m3/ngày vào năm 2010 và 22.400 m3

- Thành phố Plêi Ku: Sử dụng nguồn nước hồ Biển Hồ với quy mô hiện nay 
20.000 m

/ngày năm 
2020. 

3/ngày tăng lên 21.500 m3/ngày vào năm 2010 và 41.500 m3

- Thị trấn Đắc Tô: Sử dụng nguồn nước từ suối Đăk TaKal,  nâng cấp mở 
rộng nhà máy nước 1.300 m

/ngày năm 
2020. 

3/ngày lên 3.000 m3

- Thị trấn Kon Rẫy: Sử dụng nguồn nước từ sông Đăk Po Ne, nâng cấp mở 
rộng nhà máy nước 228 m

/ngày. 

3/ngày lên 1.000 m3

- Các thị trấn Đắc Đoa, Chư Păh, Ia Kha, Đức Cơ, Ngọc Hồi sử dụng nước 
ngầm. 

/ngày.  

2) Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Sử dụng nước ngầm tầng nông và nước 
sạch trên các hệ kênh tưới. Tu sửa nâng cấp 93 hệ tự chảy; 2357 giếng đào, giọt 
nước, giếng khoan; làm mới 262 hệ tự chảy, 5900 giếng đào, giọt nước, giếng 
khoan. 

3) Cấp nước công nghiệp 
- Cụm công nghiệp Hoà Bình: Sử dụng nước từ nhà máy nước Kon Tum. 
- Cụm công nghiệp Đăk Tô: Sử dụng nước sông Pô Kô. 
- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi: Sử dụng nước hồ Đăk Rơ Nga. 
- Khu CN Trà Đa, Cụm CN Nam Hàm Rồng,  Cụm CN Chư Pah, Cụm CN 

Trà Bá - Hàm Rồng, Khu CN Tây Pleiku: Sử dụng nước từ nhà máy nước Biển 
Hồ. 
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3.3. Quy hoạch phòng chống lũ 
 a/ Biện pháp phi công trình: 
    + Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và lựa  chọn giống lúa thích hợp ở những 
vùng trũng thấp ven sông Đak Bla để tránh lũ chính vụ. 
    + Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm hạn chế dòng chảy lũ. 
    + Tăng cường công tác phòng chống lụt bão, các hệ thống dự báo, cảnh 
báo, thông tin liên lạc tạo điều kiện cho người dân chủ động phòng tránh, giảm nhẹ 
thiên tai. 

b/ Biện pháp công trình: 
     + Xây dựng hồ chứa  cắt lũ  : Vận hành các công trình thuỷ điện Ia Ly và 
Plêi Krông để kiểm soát dòng chảy, hạ thấp mực nước lũ tại thị xã Kon Tum.  Về 
lâu dài, nghiên cứu xây dựng hồ chứa Đăk Bla   chống lũ cho thị xã Kon Tum với 
tần suất 3% ( lũ lịch sử năm 1996 ) và kết hợp phát điện.  

Hồ Đăk BLa có các thông số chính: Diện tích lưu vực 1.958 km2;  dung tích 
toàn bộ 189,3.106m3;  dung tích phòng lũ 69,75.106m3

   + Kè bảo vệ bờ chống sạt lở:  Kè bảo vệ bờ đoạn Thị trấn Đăk Pét với 
chiều dài 5.300 m, kè bảo vệ bờ đoạn suối Đăk Ta Kan với chiều dài 1.250 m.  

    

3.4. Quy hoạch khai thác thuỷ năng: 
Sơ đồ khai thác thuỷ năng trên dòng chính Sê San gồm 7 công trình:: 

Thượng Kon Tum, Plêi Krông, Yaly, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A; 
tổng công suất lắp máy: 1.843 MW . Trong đó: 

- Thuỷ điện Ya Ly ( công suất 720 MW ), thuỷ điện Sê San 3 ( công suất 
260 MW) đã được đưa vào khai thác vận hành;   

- Các công trình PLêi Krông, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A đang xây 
dựng; trong giai đoạn đến  năm 2010 sẽ xây dựng tiếp thuỷ điện thượng Kon Tum 
phát điện với công suất 240 MW, nước sau thuỷ điện thượng Kon Tum được 
chuyển sang sông Trà Khúc  bổ sung dòng chảy kiệt phục vụ cấp nước tưới, nuôi 
trồng thuỷ sản vùng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. 

Các công trình thủy điện trên dòng nhánh gồm 29 công trình với tổng công 
suất lắp máy 156.45 MW .  

3.5. Duy trì, điều hoà dòng chảy hạ du 
Xây dựng hồ điều hoà Sê San 4A tại xã Iao nhằm điều tiết lại dòng chảy 

sông Sê San, đảm bảo duy trì dòng chảy kiệt,  hạn chế các tác động do vận hành 
các công trình thuỷ điện trên dòng chính đối với vùng hạ lưu thuộc Cam pu chia. 

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
4.1. Giai đoạn đến năm 2010: . 
1) Công trình cấp nước tưới:  

 - Nâng cấp, tu sửa 46 công trình hiện có, tưới tăng thêm  1.707 ha , vốn đầu 
tư 57,39 x 109

 - Xây dựng mới 24 công trình tưới 10.155 ha , vốn đầu tư 930,36 x 10
 đồng. 

9 
đồng. 
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2) Cấp nước sinh hoạt nông thôn: Tổng vốn đầu tư   52,75 x 109

Tổng vốn đầu tư  giai đoạn đến 2010: 1.040,50 tỷ đồng. 
 đồng . 

4.2. Giai đoạn 2011- 2020 và sau 2020. 
Tiếp tục hoàn thành các công trình giai đoạn đến 2010, triển khai thực hiện 

các công trình còn lại của qu y hoạch trên cơ sở điều chỉnh, bổ xung nhiệm vụ, 
mục tiêu, quy mô công trình phù hợp với thực tế phát triển kinh kế xã hội trong 
vùng . 

1) Cấp nước tưới:  
 - Nâng cấp, hoàn chỉnh và kiên cố hoá kênh mương 18 công trình hiện có 
tưới tăng thêm 1.150 ha , vốn đầu tư 34,5 x 109

 - Xây dựng mới 194 công trình tưới  3 1.346 ha, vốn đầu tư 2692,66 x 10
 đồng. 

9

2) Cấp nước sinh hoạt nông thôn: vốn đầu tư  123 x 10

 
đồng. 

9

3) Công trình phòng chống lũ: vốn đầu tư   945,1 x 10
 đồng . 

9

- Công trình kè TT. Đăk Pét, Đăk Tơ Kan; vốn đầu tư 35,1 x 10
 đồng. 

9

- Hồ Đăk BLa chống lũ thị xã Kon Tum, vốn đầu tư 910 x 10
 đồng. 

9

 Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2020 và sau 2020:  3795,26 tỷ đồng. 
 đồng. 

Vốn thực hiện quy hoạch được huy động từ nhiều nguồn, nguồn vốn ngân 
sách đầu tư sẽ  căn cứ khả năng cân đối của Nhà nước và được cụ thể bằng kế 
hoạch hàng năm. Khi chuyển đổi trình tự thực hiện quy hoạch cần có sự thống 
nhất giữa UBND tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Cục 
trưởng các Cục: Thủy lợi, Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, Quản lý Xây dựng 
Công trình,  Viện trưởng viện Quy hoạch Thuỷ lợi  và các đơn v ị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.           

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- UBND tỉnh  Gia Lai,  Kon Tum; 
- Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai, 
Kon Tum; 
- Như Điều 2; 
- Lưu VP Bộ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

 
Đào Xuân Học 
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