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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1912  /SNN-KHTC 
V/v tham gia ý kiến về hồ sơ bổ sung 

quy hoạch dự án điện mặt trời nổi trên 

hồ Ái Tử, tỉnh Quảng Trị. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Trị, ngày 15  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  Sở Công thương. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1020/UBND-CN 

ngày 15/3/2019 về việc đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH SOWITEC khảo 

sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời nỗi trên hồ Ái 

Tử, tỉnh Quảng Trị.  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bổ sung quy hoạch do nhà đầu tư đề xuất; trên cơ 

sở 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 09/10/2019); ý kiến của Chi 

cục Thủy lợi (văn bản số 319/CCTL-TL ngày 15/10/2019), Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

Phạm vi dự án điện mặt trời nỗi trên hồ Ái Tử, tỉnh Quảng Trị do nhà đầu 

tư đề xuất có tổng diện tích sử dụng là 48,17ha (trong đó, diện tích mặt nước 

46,17ha, diện tích chiếm đất trên cạn 2,0ha). 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; đối với diện tích chiếm đất trên cạn 2,0ha thuộc đất rừng trồng sản 

xuất; chủ quản lý là UBND xã và Hộ gia đình. 

- Về quan điểm chung: Khẳng định sự cần thiết khai thác nguồn tài nguyên 

điện mặt trời trong phát triển năng lượng sạch thay thế năng lượng tự nhiên; việc 

khai thác điện mặt trời tại hồ chứa thủy lợi sẽ có những lợi thế về mặt bằng, đất 

đai. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu về phát triển ngành thủy lợi theo hướng đa 

mục tiêu, đa nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu không chỉ của ngành mà còn đóng góp 

vào phát triển kinh tế - xã hội. 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. 

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phát triển năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời) nhằm khai thác tiềm 

năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

phối hợp với các Sở ngành và địa phương liên quan, tạo điều kiện và hỗ trợ các 

Nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư Nhà máy điện gió, nhà máy điện 

mặt trời (nhà máy điện mặt trời nỗi trên hồ chứa) trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 

hiệu quả của các dự án đã được khẳng định và đang phát huy tốt hiệu quả đầu tư. 
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Đối với nhà máy điện mặt trời nỗi tại hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến 

nay có 03 dự án Nhà máy điện mặt trời: Trúc Kinh, Bảo Đài và La Ngà đã được 

UBND tỉnh trình Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch; 04 dư 

án điện mặt trời: Hồ Triệu Thượng 1, 2; Ái Tử và Hà Thượng  được UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch.  

- Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của nhà đầu tư, cũng như có biện pháp 

trong công tác quản lý; ngày 23/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chủ trì tổ chức tại hội thảo "Điện mặt trời tại hồ chứa thủy lợi". Qua đó, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo để đảm bảo việc triển khai hiệu 

quả điện mặt trời trên các hồ chứa thủy lợi, cần có những xem xét, tính toán cụ 

thể đối với những hồ chứa đủ điều kiện để triển khai, đồng thời có các tiêu chí, 

quy định khi triển khai điện mặt trời phải đảm bảo an toàn về môi trường, hiệu 

quả cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong quản lý, vận hành 

và khai thác các hồ chứa… và cần có những khuyến cáo mang tính chất định 

hướng cho các đơn vị, địa phương đang trực tiếp quản lý các hồ chứa thủy lợi; 

khuyến cáo về loại hồ nào dứt khoát không phát triển điện mặt trời, loại hồ nào 

thì được phép nhưng được phép đến đâu; cách thức, quy định thế nào...  

Đây là những vấn đề rất mới lần đầu tiên ở Việt Nam và các địa phương 

đang lúng túng trong vấn đề chấp thuận cho đầu tư nhà máy điện mặt trời nỗi 

trên hồ thủy lợi, do đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành văn 

bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở thực hiện, thời gian dự kiến cuối năm 

2019. 

Do đó, trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Công thương 

yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện Báo cáo hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án 

điện mặt trời nỗi trên hồ Ái Tử, tỉnh Quảng Trị theo các nội dung làm việc với 

Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng trị và Chi cục 

Thủy lợi tại các biên bản làm việc nêu trên. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có ý kiến đối với hồ sơ bổ sung 

quy hoạch dự án điện mặt trời nỗi trên hồ Ái Tử, tỉnh Quảng Trị sau khi có 

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự chỉ đạo của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở Công thương xem xét và thực 

hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: Kiểm Lâm; Thủy lợi; 

- Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Quảng Trị; 

- Lưu VT, KHTC(SH). 

                                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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