
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1500 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  17  tháng  8  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Dự án   

đầu tư Nhà máy điện gió Tân Hợp (lần 2) 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 11/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có văn bản số 
1229/SKH-DN việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện gió Tân Hợp 
tại xã Tân Hợp và xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị của Công ty cổ 
phần điện gió Thành An.  

Trên cơ sở báo cáo kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm (văn bản số 513/CCKL-
QLBVR ngày 13/8/2020), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau 

1. Vị trí, hiện trạng đất/rừng, diện tích chiếm đất của Dự án 

Công ty cổ phần điện gió Thành An đã bổ sung vào hồ sơ đề xuất dự án tọa 
độ, vị trí, ranh giới, xác định chính xác hiện trạng, đối tượng đất/rừng khu vực 24ha 
(Diện tích chiếm đất có thời hạn 12,9ha và diện tích chiếm đất tạm thời của Dự án 
11,1ha) thuộc địa bàn 02 xã Tân Hợp và xã Húc thuộc huyện Hướng Hóa. Cụ thể 
như sau: 

- Đất có rừng trồng phòng hộ:  4,4 ha 

- Đất có rừng trồng sản xuất:  16,9 ha 

- Đất chưa có rừng quy hoạch sản xuất:  1,8 ha 

- Đất trống ngoài 3 loại rừng: 0,9 ha 

- Vị trí lắp đặt trụ điện đường dây 110kV đấu nối hệ thống điện quốc gia, có 
13 vị trí. Trong đó có các vị trí 1, 2, 3, 4 nằm trên rừng trồng sản xuất và rừng 
trồng phòng hộ; các vị trí 9, 10, 11 nằm trên đất chưa có rừng quy hoạch rừng sản 
suất; các vị trí 5, 6, 7, 8, 12, 13 nằm trên đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng. 

 2. Kết luận, kiến nghị 

- Với nhu cầu sử dụng đất 24ha (Diện tích chiếm đất có thời hạn 12,9ha và 
diện tích chiếm đất tạm thời 11,1ha) cho nhà máy có công suất thiết kế 38MW là 
phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ 
Công thương, quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán 
điện mẫu cho các dự án điện gió.  

- Công ty cổ phần điện gió Thành An đã tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Nông 
nghiệp và PTNT tại văn bản số 1328/SNN-KHTC ngày 27/7/2020, đã bổ sung tọa 
độ, vị trí, ranh giới, xác định chính xác hiện trạng, đối tượng đất/rừng khu vực 24ha 
(Diện tích chiếm đất có thời hạn 12,9ha và diện tích chiếm đất tạm thời của Dự án 
11,1ha) vào hồ sơ đề xuất dự án. 

Tại văn bản này, Sở Nông nghiệp và PTN chỉ tham gia ý kiến liên quan đến nội 
dung bổ sung về ranh giới, hiện trạng, đối tượng đất/rừng khu vực 24 ha. Những nội 
dung khác liên quan quy định Luật chuyên ngành đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 



căn cứ văn bản số 1328/SNN-KHTC ngày 27/7/2020 để tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh quyết định. 

 Yêu cầu Công ty trong quá trình lập và triển khai dự án không làm ảnh 
hưởng đến rừng tự nhiên các vùng lân cận; trong trường hợp sử dụng đất có rừng 
trồng thì phải lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng 
thay thế theo đúng các quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

Trên đây là ý kiến bổ sung của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án đầu tư nhà 
máy điện gió Tân Hợp tại xã Tân Hợp và xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 
Trị do Công ty cổ phần điện gió Thành An lập. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên &MT (phối hợp); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 

 


		2020-08-17T11:04:17+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Phương<nguyenhongphuong_snn@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-17T11:08:02+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




