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Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 14/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 

1467/KHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến 

thẩm định đối với hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Thủy điện Bến Hải tại xã Linh 

Thượng, huyện Gio linh và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh do Công ty Tập đoàn 

Sơn Hải đề xuất. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

PTNT; căn cứ vào 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 xin chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Bến Hải 

do Công ty Tập đoàn Sơn Hải lập, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Dự án Thủy điện Bến Hải được UBND tỉnh đưa vào danh mục và phê 

duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010 có xét đến 

2015 tại Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư do nhà đầu 

tư lập, báo cáo kiểm tra, đối chiếu hiện trạng và quy hoạch tại báo cáo của Chi 

cục Thủy lợi (công văn số 326/CCTL-TL ngày 21/10/2019) và báo cáo của Chi 

cục Kiểm lâm (công văn số 409/CCKL-QLBVR ngày 21/10/2019), thì Dự án 

Thủy điện Bến Hải có diện tích lòng hồ ước tính là 328,5ha (ứng với mực nước 

dưng bình thường) nằm trên địa bàn 2 xã Linh Thượng, huyện Gio Linh và xã 

Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh trong đó có 223,8 ha rừng phòng hộ. Đặc biệt, dự án 

có diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng lớn chiếm 159,6 ha. Đồng thời, phía hạ 

lưu dự án hiện có quy hoạch công trình thủy lợi Đập dâng Bến Than có quy mô 

cấp nước cho 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp, 200ha nuôi trồng thủy sản và 

cấp nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 người dân (theo Quyết định số 1588/QĐ-

TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 

thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2050 

trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng)    

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp “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”  



 

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất 

lại phạm vi, quy mô và vị trí của dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng theo quy định Luật Lâm nghiệp. 

Trên đây là ý kiến đối với hồ sơ đề xuất dự án đầu tư Thủy điện Bến Hải tại 

xã Linh Thượng, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh do Công ty 

Tập đoàn Sơn Hải lập. Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các Chi cục: Kiểm Lâm; Thủy lợi; 

- Lưu VT, KHTC(SH). 

                                                                                  

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 

 


		2019-11-04T10:13:36+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-11-04T10:13:57+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




