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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  558/SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  03 tháng  4  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến đối với phạm vi 

nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung 

quy hoạch Dự án cụm Nhà máy điện 

gió Win Quảng Trị 

 

Kính gửi:  Sở Công thương. 

Ngày 01/4/2020, Sở Công thương có công văn số 424/SCT-QLNL về việc 

đề nghị tham gia ý kiến về phạm vi khảo sát, nghiên cứu để lập hồ sơ bổ sung 

quy hoạch cụm nhà máy điện gió Win Quảng Trị theo đề nghị của Công ty cổ 

phần Win Energy. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; sau khi nghiên 

cứu phạm vi khảo sát do Nhà đầu tư đề xuất và kết quả đối chiếu bản đồ quy 

hoạch 3 loại rừng, bản đồ cập nhật diễn biến rừng năm 2019 của tỉnh Quảng Trị 

(báo cáo số 166/CCKL-QLBVR ngày 3/4/2020), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến sau:  

1. Về phạm vi ranh giới, hiện trạng: 

Phạm vi nhà đầu tư đề xuất khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án cụm nhà máy 

điện gió Win Quảng Trị tại các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Thành, Tân 

Hợp và Húc, huyện Hướng Hóa và xã ĐaKrông, huyện ĐaKrông có diện tích 

687,3 ha theo các vị trí tọa độ được xác định. Chi tiết của từng dự án như sau: 

- Dự án Win Quảng Trị 1: Khu vực đề xuất dự án Win Quảng Trị 1, huyện 

Hướng Hóa, có tổng diện tích là 321,3 ha, thuộc địa bàn các xã Hướng Phùng, 

Hướng Tân, Tân Thành. Diện tích đất được quy hoạch để phát triển rừng phòng 

hộ: 67,2ha (trong đó, đất có rừng tự nhiên: 9,2ha; đất có rừng trồng: 2,7ha; đất 
không có rừng: 55,3ha); Diện tích được quy hoạch để phát triển rừng sản xuất 

254,1ha (trong đó, đất có rừng tự nhiên: 11,2ha; đất có rừng trồng: 62,8ha; còn 
lại 180,1ha là đất không có rừng). Diện tích này do Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hướng Hóa - Đakrông, UBND xã và các hộ gia đình quản lý, sử dụng.  

- Dự án Win Quảng Trị 2: Khu vực đề xuất dự án Win Quảng Trị 2, có tổng 

diện tích là 202,0 ha, thuộc địa bàn các xã Tân Hợp và Húc, huyện Hướng Hóa. 
Diện tích được quy hoạch để phát triển rừng sản xuất 154,4ha (trong đó, đất có 

rừng trồng: 28,0ha; còn lại 126,4ha là đất không có rừng); diện tích đất không có 

rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng:47,6ha. Diện tích này do Ban quản lý rừng 

phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông, UBND xã và các hộ gia đình quản lý, sử dụng.  

- Dự án Win Quảng Trị 3: Khu vực đề xuất dự án Win Quảng Trị 3, có tổng 

diện tích là 164,0 ha, thuộc địa bàn các xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa và xã 

ĐaKrông, huyện ĐaKrông. Diện tích đất được quy hoạch để phát triển rừng phòng 
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hộ: 5,5ha (đất không có rừng); Diện tích được quy hoạch để phát triển rừng sản 

xuất 158,5ha (trong đó, đất có rừng tự nhiên: 1,4ha; đất có rừng trồng: 1,1ha; 
còn lại 156ha là đất không có rừng). Diện tích này do Ban quản lý rừng phòng 

hộ Hướng Hóa-Đakrông, UBND xã và các hộ gia đình quản lý, sử dụng.  

2. Kiến nghị, đề xuất: 

- Trong hồ sơ đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển điện lực, chủ đầu tư 

chưa nêu chính xác, cụ thể diện tích, hiện trạng, đối tượng và chủ quản lý của 

diện tích khảo sát, diện tích chiếm đất tạm thời, diện tích chiếm đất có thời hạn 

theo đúng quy định của Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 25/01/2019 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. Do đó, đề nghị Sở Công thương cần làm việc 

với các sở ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT,…) 

và địa phương liên quan (UBND huyện Hướng Hóa, Đakrông) để có sự thống 

nhất về nội dung nêu trên. 

- Trong phạm vi khảo sát nghiên cứu có diện tích rừng tự nhiên (21,8ha), 

đề nghị bóc tách diện tích này ra khỏi phạm vi khảo sát. Nếu không thể bóc tách 

diện tích này khỏi phạm vi khảo sát, nghiên cứu, đề nghị chủ đầu tư phải cam kết 

công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên, hạn chế tác 

động đến diện tích đất có rừng trồng phòng hộ; không xung đột với các quy 

hoạch khác có liên quan trong khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong trường hợp có sử dụng đất có rừng trồng, nhà đầu tư cần bổ sung các giải 

pháp chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo đúng quy 

định của Luật lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai và các các quy định hiện hành khác 

khi triển khai lập dự án đầu tư. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với phạm vi nghiên 

cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch cụm nhà máy điện gió Win Quảng Trị 

theo đề nghị của Công ty cổ phần Win Energy. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở Công thương biết và thực hiện 

các bước tiếp theo./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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