
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 1547/SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  24 tháng 8 năm 2020 
 

V/v góp ý dự thảo Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW 

ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị (lần 2). 

 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Trị. 
 

Ngày 19/8/2020, Sở Công thương tỉnh có văn bản số 1207/SCT-QLNL về 

việc góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 

11/02/2020 của Bộ Chính trị (lần 2), sau đây gọi là NQ 55-NQ/TW. Sau khi nghiên 

cứu dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau: 

1. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ55-NQ/TW (lấy ý kiến 

lần 2) đã bổ sung được phần đánh giá tình hình phát triển năng lượng trên địa bàn 

tỉnh, đánh giá những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 18-

NQ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng chiến lược phát 

triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và 

những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Trên cơ sở đó, để xác định các mục tiêu cụ 

thể, các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình tại tỉnh. Vì vậy, Sở Nông 

nghiệp và PTNT cơ bản nhất trí theo bố cục và nội dung của dự thảo Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW. 

2. Đề nghị bổ sung thêm vào dự thảo các nội dung sau: 

- Phần A. Mục II- TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN: Hiện nay, 

việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án điện gió trên địa bàn gặp một số vướng 

mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng. Theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 14/11/2018 của Chính Phủ 

về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 

11/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 của huyện Hướng Hóa đã được phân bổ hết chỉ tiêu đất năng lượng 

cho dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương phê duyệt 

bổ sung vào Quy hoạch điện VII trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hơn nữa,việc quy 

hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, có xét đến năm 2035 

cũng đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định 4965/QĐ-BCT ngày 

27/12/2018. Do vậy, việc xem xét, đề nghị bổ sung quy hoạch các dự án năng 

lượng nói chung, các dự án điện gió nói riêng, sẽ ảnh hưởng đến một số quy 

hoạch của các ngành khác trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, Quy hoạch 3 loại rừng. Vì vậy, đề 

nghị Sở Công thương bổ sung những tồn tại, hạn chế nêu trên để có đề xuất các 

giải pháp hiệu quả vào Chương trình hành động thực hiện NQ số 55/NQ-CP. 



- Phần B. Mục III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: Đề nghị bổ 

sung, chỉnh sửa giải pháp 2 thành “Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp 

ứng yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với các quy 

hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh”; Bổ sung vào giải 

pháp “4. Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, ..... dịch vụ phục vụ ngành năng 

lượng” nội dung “xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cung năng lượng, hệ thống 

truyền tải và kho vận về năng lượng của tỉnh”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến về dự thảo Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW. Đề nghị Sở Công thương xem xét, tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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