
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   867  /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  22 tháng  5  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến về chủ trương 

nghiên cứu đầu tư Dự án nhà máy điện 

sinh khối 60MW tại tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi:  Sở Công thương tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 13/5/2020, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị có văn bản số 644/SCT-QLNL 

về việc tham gia ý kiến chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án nhà máy điện sinh 

khối 60MW tại tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sau khi 

nghiên cứu Hồ sơ Dự án nhà máy điện sinh khối 60MW tại tỉnh Quảng Trị của 

Liên doanh Công ty TNHH Tài Tâm và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và 

kinh doanh bất động sản Thăng Long; kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm 

(văn bản số 300/CCKL-QLBVR ngày 22/5/2020), Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến sau: 

1. Sự phù hợp quy hoạch: Trên cơ sở định hướng chung của Chính phủ 

và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là từng bước nâng cao giá trị gia tăng 

của gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ; định hướng phát triển các dự án điện sinh 

khối tại Việt Nam (Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 và Quyết định 

08/2020/QĐ-TTg ngày 5/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ); việc đầu tư Dự án 

nhà máy điện sinh khối 60MW tại tỉnh Quảng Trị của Liên doanh Công ty TNHH 

Tài Tâm và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và kinh doanh bất động sản 

Thăng Long là phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển điện sinh khối 

của Chính phủ và của tỉnh Quảng Trị.  

2. Vị trí, hiện trạng của khu vực đề xuất: 

- Khu vực đề xuất xây dựng nhà máy Nhiệt điện sinh khối có tổng diện tích 

là 10,06 ha thuộc đối tượng đất quy hoạch rừng trồng sản xuất và đất ngoài quy 

hoạch 3 loại rừng nằm trên địa bàn hành chính xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, 

trong đó: Rừng trồng sản xuất: 9,98 ha; Đất trống quy hoạch sản xuất: 0,04 ha; 

Đất trống ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 0,04 ha. 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

- Việc đánh giá đúng thực trạng về sản xuất, tiêu thụ gỗ và sản phẩm chế 

biến từ gỗ trên địa bàn là rất cần thiết để xác định quy mô, tính chất đầu tư cũng 

như việc đề xuất các giải pháp phù hợp cho việc xác định nguồn nguyên liệu đầu 

vào để đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định lâu dài. Do đó, đề nghị chủ đầu tư 

cần đánh giá đúng thực trạng và các tiêu chí cơ bản phục vụ cho Dự án (diện tích 



rừng trồng sản xuất, sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm, đặc biệt là công suất thực tế 

của các nhà máy chế biến gỗ, sản lượng phụ phẩm, phế phẩm từ các nhà máy trên 

địa bàn....). Số liệu cần cập nhật đến cuối năm 2019.  

- Trong khu vực nghiên cứu dự án có khoảng 9,98 ha là rừng trồng sản 

xuất của các hộ gia đình. Do đó, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, quyết 

định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề nghị chủ đầu tư  phối hợp 

với các đơn vị liên quan lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và phương án 

trồng rừng thay thế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án 

theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/NĐ-

CP/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện 

một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị chủ đầu tư lựa chọn các dây 

chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến môi 

trường sinh thái, đặc biệt quan tâm đến đời sống kinh tế, xã hội đối với các hộ gia 

đình và cộng đồng sinh sống xung quanh khu vực. 

Ngoài ra, đề tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển điện 

sinh khối trên địa bàn phù hợp với lợi thế của tỉnh, đề nghị Sở Công Thương chủ 

trì, báo cáo UBND tỉnh đánh giá tiềm năng phát triển điện sinh khối của tỉnh và 

tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển điện sinh khối 

trong tổng thể quy hoạch phát triển năng lượng, quy hoạch phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh thời gian tới. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về Dự án nhà máy điện sinh 

khối 60MW tại tỉnh Quảng Trị do Liên doanh Công ty TNHH Tài Tâm và Công ty 

cổ phần đầu tư Thương mại và kinh doanh bất động sản Thăng Long lập. Đề nghị 

Sở Công thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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