
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1541 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  21  tháng  8  năm  2020 
V/v thống nhất vị trí, hiện trạng khu 

vực thực hiện Dự án và các thông số 

của các công trình thuộc dự án Ba Hồ-

Bản Chùa có ảnh hưởng đến Dự án 

Thủy điện Hướng Sơn 4 

 

Kính gửi: Sở Công thương. 

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 7/8/2020 giữa Sở Công thương, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCH Quân 

sự tỉnh, UBND huyện Cam Lộ và Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn về việc thống 

nhất chủ trương tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công thương xem xét, phê duyệt bổ 

sung quy hoạch Dự án thủy điện Hướng Sơn bậc 4 vào quy hoạch phát triển thủy 

điện nhỏ tỉnh Quảng Trị;  Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo chi cục Kiểm lâm, 

chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn để xác định, thống 

nhất một số nội dung có liên quan.  

Trên cơ sở biên bản làm việc  giữa các đơn vị (ngày 7/8/2020), Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến cụ thể như sau: 

1. Về phạm vi ranh giới và hiện trạng của khu vực đề xuất thực hiện Dự án: 

Phạm vi ranh giới của khu vực đề xuất xây dựng Nhà máy Thủy điện Hướng 

Sơn 4 (theo các tọa độ do Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn cung cấp tại văn 

bản số 45/2020/CV-ĐTHS ngày 7/8/2020) có tổng diện tích 60,0 ha, thuộc địa 

bàn 03 xã là xã Hướng Hiệp huyện Đakrông, xã Linh Trường huyện Gio Linh và 

xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ, trong đó có các loại đất loại rừng như sau: 

- Đất có rừng trồng sản xuất:  36,7 ha 

- Đất có rừng trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng:  2,9 ha 

- Đất chưa có rừng quy hoạch phòng hộ:  0,5 ha 

- Đất chưa có rừng quy hoạch sản xuất:  9,3 ha 

- Đất trống ngoài 3 loại rừng:  10,6 ha 

2. Về các thông số của các công trình thuộc dự án Ba Hồ-Bản Chùa có 

ảnh hưởng đến Dự án Thủy điện Hướng Sơn 4 

Thống nhất bổ sung vào hồ sơ bổ sung quy hoạch của Dự án các thông số kỹ 

thuật của các hạng mục công trình thuộc dự án dự án Ba Hồ - Bản Chùa (đặc biệt 

là 13 trạm bơm với tổng công suất 8.165,6 m
3
/h, trong đó trạm bơm Cam Lộ với 

công suất 6.860 m
3
/h) để có cơ sở tính toán lưu lượng xả sau nhà máy, phương án 

cân bằng nước, nhất là vào mùa kiệt và vào thời điểm nhà máy không phát điện 

nhằm đảm bảo nguồn nước cho các công trình cấp nước phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt; đồng thời không gây ảnh hưởng đến việc phát huy hiệu quả của các công 

trình thuộc dự án Ba Hồ - Bản Chùa được Nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện 

Cam Lộ. 

 



Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến để Sở Công thương có cơ sở tham mưu 

UBND tỉnh giải quyết các bước tiếp theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Cty TNHH Đầu tư Hướng Sơn; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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