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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1203 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  09 tháng  7  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến hướng tuyến 

đường dây 110 kV đấu nối Nhà máy 

điện gió Hướng Linh 3 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 3 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 13/CV-2020/ĐGHL3 ngày 

29/6/2020 của Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 3 về việc tham vấn ý kiến 

về hướng tuyến đường dây 110 kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3. 

Sau khi nghiên cứu báo cáo thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110 kV đấu 

nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3; đối chiếu với các văn bản, tài liệu có liên 

quan và kết quả đối chiếu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ cập nhật diễn 

biến rừng năm 2019 của tỉnh Quảng Trị (Báo cáo số 406/CCKL-QLBVR ngày 

9/7/2020), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến sau:  

1. Về căn cứ pháp lý:  

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 đã được Bộ Công thương phê duyệt 

bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2015, có xét đến 

năm 2020 và Quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 tỉnh Quảng Trị, tại Quyết định số 4395/QĐ-BCT ngày 26/11/2018; 

dự án đã được cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 

09/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.  

2. Về hiện trạng khu vực đề xuất hướng tuyến đường dây 110kV đấu 

nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3. 

- Tại hồ sơ dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, có ba bảng thống kê tọa 

độ vị trí, hướng tuyến đường dây 110kV, tọa độ có sự khác nhau giữa thống kê 

tại tờ trình, tại hồ sơ và tại bản vẽ hướng tuyến. Đề nghị Công ty thống nhất tọa 

độ vị trí, hướng tuyến đường dây trước khi tổ chức lấy ý kiến.  

- Nếu căn cứ vào bảng thống kê tọa độ và chiều dài hướng tuyến tại bản vẽ 

hướng tuyến do Công ty cung cấp, đối chiếu với bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, 

bản đồ hiện trạng rừng năm 2019; thì hướng tuyến đường dây 110kV Nhà máy 

điện gió Hướng Linh 3, có một số đoạn tuyến cắt ngang qua rừng tự nhiên. Cụ 

thể như sau: Vị trí trụ số 5 đến trụ số 6 cắt ngang qua rừng tự nhiên sản xuất tại 

tiểu khu 690B, xã Tân Hợp, vị trí trụ số 8 đến trụ số 9 cắt ngang qua rừng tự 

nhiên phòng hộ tại tiểu khu 677, xã Hướng Linh. 

3. Kiến nghị đề xuất: 

- Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chỉnh phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 
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của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Khoản 1, 

Điều 11, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không đối với 

đường dây 110kV quy định như sau: 

Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ 

của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Chiều 

rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, 

song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây 

ở trạng thái tĩnh là 4,0 m. Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến 

điểm cao nhất của công trình, cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng 

đứng là 3,0m. 

Như vậy, tuyến đường điện và hành lang tuyến đường điện 110kV Nhà máy 

điện gió Hướng Linh 3 sẽ ảnh hưởng đến rừng tự nhiên; đề nghị Công ty cổ phần 

điện gió Hướng Linh 3 xem xét, điều chỉnh hướng tuyến đảm bảo không ảnh 

hưởng đến rừng tự nhiên.  

- Trong quá trình điều chỉnh hướng tuyến, đề nghị Công ty xác định và thống 

nhất với các ngành và địa phương liên quan về phạm vi, đảm bảo không ảnh 

hưởng, chồng lấn đến các quy hoạch trên địa bàn đã được phê duyệt, các dự án đã 

được cấp chủ trương đầu tư, không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, hạn chế đến mức 

thấp nhất ảnh hưởng đến rừng trồng; trong trường hợp phải sử dụng đất có rừng 

trồng đề nghị tuân thủ quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng 

thay thế. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, đề nghị Công ty cổ phần điện gió 

Hướng Linh 3 thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương (phối hợp); 

- UBND huyện Hướng Hóa (phối hợp); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 Nguyễn Hồng Phương 
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