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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 1595 /SNN-CCTL
Quảng Trị, ngày 02 tháng 10 năm 2019
V/v tham gia ý kiến về hồ sơ bổ sung
quy hoạch dự án điện mặt trời nổi trên
hồ La Ngà, tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Sở Công thương.
Thực hiện Văn bản số 3309/UBND-CN ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về
việc đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Sa Huỳnh khảo
sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời nỗi trên hồ La
Ngà, tỉnh Quảng Trị.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ bổ sung quy hoạch do nhà đầu tư đề xuất, báo cáo
kết quả làm việc với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi
Quảng trị (Biên bản làm việc ngày 10/9/2019), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý
kiến như sau:
Phạm vi dự án điện mặt trời nỗi trên hồ La Ngà, tỉnh Quảng Trị do nhà đầu
tư đề xuất có diện tích sử dụng là 124,14ha (diện tích mặt nước 56,14ha, diện
tích chiếm đất trên cạn 68ha). Trong đó, đối với diện tích mặt nước do Công ty
TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng trị làm chủ quản lý
theo phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 khoảng 56,14ha;
đối với diện tích chiếm đất trên cạn 68ha thuộc đất rừng phòng hộ; chủ quản lý
là UBND xã, Hộ gia đình và Công ty lâm nghiệp Bến Hải.
- Về quan điểm chung: Việc lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện mặt
trời nỗi trên hồ La Ngà, tỉnh Quảng Trị là cần thiết làm tiền đề để thực hiện công
tác đầu tư phù hợp với: Chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh; phát huy tiềm năng,
thế mạnh, khai thác tổng hợp cơ sở hạ tầng hiện có; tạo dự án động lực nhằm
phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với xu thế phát triển nguồn
năng lượng sạch, nguồn năng lượng tái tạo. Trên cơ sở nêu trên, Sở Nông nghiệp
và PTNT thống nhất về mặt chủ trương.
- Về quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu nhà đầu tư cam kết một số nội
dung sau:
+ Tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ;
đảm bảo không gây cản trở đến quá trình vận hành của hệ thống công trình, quá
trình sửa chữa, củng như khắc phục khẩn cấp khi có sự cố.
+ Hồ chứa nước thủy lợi là hồ khai thác tổng hợp nguồn nước với mục đích
chính là cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt kết
hợp cắt, giảm lũ. Yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ môi
trường nói chung và bảo vệ chất lượng nước nói riêng, không làm ảnh hưởng

đến việc cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản tự nhiên trong lòng
hồ.
+ Hiện nay, hồ chứa nức La Ngà được UBND tỉnh cấp phép cho hộ ông
Nguyễn Văn Dũng được tiến hành nuôi thủy sản trong phạm vi bảo vệ hồ chứa
La Ngà (Giấy phép số 456/GP-UBND ngày 05/3/2019). Vì vậy, trong quá trình
nghiên cứu dự án, chủ đầu tư phải tránh hoặc thỏa thuận với cá nhân được cấp
phép nuôi trông thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình.
- Đối với diện tích đất rừng phòng hộ, đề nghị nhà đầu tư lập phương án
đầu tư xây dựng đảm bảo tất cả các hạng mục công trình thuộc dự án không tác
động đến diện tích rừng phòng hộ nói trên (68,0ha); đồng thời hạn chế thấp nhất
sử dụng diện tích đất có rừng trồng, trường hợp phải tác động đến rừng trồng thì
chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng và có phương án trồng rừng thay thế.
Trên đây là ý kiến đối với hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời nỗi
trên hồ La Ngà, tỉnh Quảng Trị. Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở
Công thương thực hiện các bước tiếp theo./.
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