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Số:  868 /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  22  tháng  5  năm  2020 

V/v tham gia ý kiến về vị trí của Dự án 

nhà máy nhiệt điện sinh khối Hải Lăng 

 

Kính gửi:  Sở Công thương tỉnh Quảng Trị 

Ngày 18/5/2020, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 664/SCT-QLNL 

về việc tham gia ý kiến về vị trí xây dựng Dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối 

Hải Lăng. 

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Trị; Bản đồ 

hiện trạng rừng năm 2019; tọa độ mốc giới khu đất do chủ đầu tư cung cấp (báo 

cáo kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm (văn bản 297/CCKL-QLBVR ngày 

21/5/2020), Sở Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về vị trí, hiện trạng khu đất: Khu vực đề xuất xây dựng Dự án nhà 

máy nhiệt điện sinh khối Hải Lăng do Công ty cổ phần và xây dựng Thái Đạt lập 

có tổng diện tích là 5,6 ha thuộc đối tượng quy hoạch ngoài 3 loại rừng nằm trên 

địa bàn hành chính xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, (trong đó: Rừng trồng ngoài 

quy hoạch 3 loại rừng: 3,8 ha; Đất trống ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 1,8 ha). 

Hiện tại, khu vực này nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, nhưng trong khu vực có 

khoảng 3,8 ha là rừng trồng tập trung của các hộ gia đình.  

2. Kiến nghị đề xuất: 

- Căn cứ 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; đối với diện tích có rừng, chủ đầu tư phải lập đầy đủ thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định. 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.   

- Do dự án đang trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đầu tư và cũng không 

nói rõ dự kiến quy mô, công suất, vùng nguyên liệu nên không cơ sở tham gia 

thêm ý kiến. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT, 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 

sông kinh tế, xã hội đối với các hộ gia đình và cộng đồng sinh sống xung quanh 

khu vực. 



Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về vị trí xây dựng dự án 

nhà máy nhiệt điện sinh khối tại huyện Hải Lăng do Công ty cổ phần và xây dựng 

Thái Đạt 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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