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V/v tham gia ý kiến thẩm định Dự án   

đầu tư Nhà máy điện gió Hải Anh 

 

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

Ngày 24/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 

1324/SKH-DN việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hải Anh 

của Công ty cổ phần thương mại, kỹ thuật Hải Anh. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; căn cứ Điều 

33, Luật Đầu tư và Khoản 3, Điều 30, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Sau khi nghiên 

cứu Hồ sơ Dự án đầu tư Nhà máy điện gió Hải Anh của Công ty cổ phần thương 

mại, kỹ thuật Hải Anh lập và văn bản số 562/CCKL-QLBVR ngày 03/9/2020 của 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp với quy hoạch 

Căn cứ  Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; 

Căn cứ Công văn số 4589/BCT-ĐL ngày 24/6/2020 của Bộ Công Thương 

về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch danh mục các dự án điện gió đã được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 693/TTg-CN ngày 

09/6/2020; 

Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh của Công ty cổ phần thương mại, kỹ thuật 

Hải Anh đề xuất xây dựng tại Thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa; 

dự án đã được UBND tỉnh, Bộ Công thương đề xuất và đã được Thủ tướng Chính 

phủ bổ sung vào danh mục các dự án điện gió quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. 

2. Về vị trí, diện tích, hiện trạng khu đất 

- Khu vực khảo sát dự án tại các tiểu khu 696B, thị trấn Lao Bảo; tiểu khu 

697, 693, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa có diện tích 535,4 ha; Bao gồm:  

+ Đất có rừng tự nhiên sản xuất:  1,14ha; 

+ Đất có rừng trồng sản xuất: 55,50ha; 

+ Đất trống lâm nghiệp: 291,50ha; 

+ Đất khác: 187,26ha. 

- Chủ rừng là UBND xã, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – 

Đakrông và hộ gia đình, cá nhân. 

- Dự án dự kiến nhu cầu sử dụng đất là 23,4587 ha (Diện tích chiếm đất có 

thời hạn 11,8407 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 11,618 ha). 

  3. Kết luận, kiến nghị 

- Với nhu cầu sử dụng đất 23,4587 ha (Diện tích chiếm đất có thời hạn 

11,8407 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 11,618 ha) cho nhà máy có công suất 



thiết kế 40MW 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.  

- Trong hồ sơ đề xuất dự án không thể hiện rõ các tọa độ ranh giới, vị trí khu 

vực chiếm đất có thời hạn và tạm thời. Đề nghị Công ty bổ sung tọa độ, vị trí, ranh 

giới, xác định chính xác hiện trạng, đối tượng đất/rừng khu vực để các cơ quan 

chuyên môn của UBND tỉnh có cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện 

giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển MĐSD đất của dự án. 

- Khoản 4, Điều 41, Nghị định 156 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 

1, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017, có 

quy định: “Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án”. Do đó, đề nghị chủ đầu tư cần xác định chính xác diện tích, 

hiện trạng, đối tượng rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng sang thực hiện dự án 

để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi rừng theo đúng 

quy định. 

- Khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017, quy định “Không 

chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng 

quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được 

Chính phủ phê duyệt”. Vì vậy, trong quá trình xác định vị trí, ranh giới diện tích 

chiếm đất của dự án, đề nghị Công ty đề nghị bóc tách diện tích rừng tự nhiên ra 

khỏi phạm vi lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

- Yêu cầu Công ty trong quá trình lập và triển khai dự án không làm ảnh 

hưởng đến rừng tự nhiên, hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng đất có rừng trồng; 

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 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án đầu tư Nhà máy điện 

gió Hải Anh tại Thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa do Công ty 

cổ phần thương mại, kỹ thuật Hải Anh 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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