
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc lap — T,r do — Hanh phñc 

S&  .t?4/BC-UBND Quáng Trj, ngày  03 thang  nám 2020 

BAO CÁO THAM DINH 
V/v kt qua thm dnh H so d nghj quyt dnh chü truo'ng chuyn myc dIch 

sfr dyng rtrng tie thyc hin dy an Nhà may din  gió Hiró'ng Tan (Dç't 3) 

KInh gCri: Hi dng nhan dan tinh Quáng Trj 

Thirc hin Quy& djnh s 1 906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh 
Quáng Trj thành 1p Hi dông thâm djnh ni dung trmnh phé duytchU trno'ng 
chuyên mic dIch sir diing rmg trén tija bàn tinh Quáng Trj; can cir ho so tie nghj 
quyêt djnh chü truo'ng chuyên miic dIch sir diing r&ng tie thçrc hin dir an kern 
theo Báo cáo so 382/SNN-KHTC ngày 01/12/2020 cüa S& Nông nghip và 
PINT, IJBND tinh dâ to chtrc Hi dông thârn djnh Ho so trInh chü twang 
chuyên rniic dIch sr diing r1ng sang miic dIch khác tie thirc hin Dçr an Nhà may 
dingió Hixng Tan (Dçt 3) và xin báo cáo UBND tinh, Hi dOng nhân dan tinh 
ye kêt qua thâm dlnh nhu sau: 

A • Phan thu' nhat 
TA! LIEU THAM DINH vA TO CHU'C THAM D!NH 

I. HO SO.  TA! LIEU THAM D!NH 
1. Thãnh phn h so' 

- Van bàn d nghj chuyn muc dich s1r diing thng: Co To trInh so 34/TTr-
HT ngày 27/11/2020 cia Cong ty cô phân din gió Huóng Tan ye vic tie ngh 
chap thun chü trlxang chuyén miic duch scr dçing rrng tie thirc hin dir an nhà 
may Din gió Hu'Ong Tan. 

- Bao cáo thuyt mirth, bàn d hin trng rl'rng (t' 1 bàn d 1/2.000), kt 
qua diêu tra rimg: Co Báo cáo sO 1 14/BC-TTDTQH ngày 26/1 1/2020 cUa Trung 
tarn Diêu tra, quy hoach,  thiêt ké nông- lam ye vic báo cáo thuyêt rninh kêt qua 
diêu tra, khâo sat hin trang r&ng và dat lam nghiêp, kern theo bàn dO hin trng 
rOng t' 1 1/2.000. 

- Báo cáo d xut dir an du tu hoc báo cáo nghiên c&u tin khá thi kern theo 
van bàn thâm dinh cüa co quan nhà nithc CO thâm quyên: Dir an dã có quyêt djn: 
chO twang dâu tu'; Quyêt djnh so 198/QD-UBND ngáy 24/01/2019 cüa UBND 
tinh Quãng Trj ye viec chap thun chü tru'ong dãu tu' Nhà may din giO Hithng 
Tan cOa COng ty cO phân din giO Hixóng Tan, Quyet djnh sO 85 1/QD-LIBND 
ngày 17/4/2019 cüa UBND tinh Quang Tij ye vic diêu chinli Quyêt djnh ch 
truang dâu tu so 198/QD-UBND ngày 24/01/2019 cUa UBND tinh Quár1g Trj. 

- Tài 1iu v tiánh giá tác ting dn rnôi trlxOng cOa di,r an theo quy djnh cüa 
pháp lut ye bàn v mOi truOng, dâu tu, dâu tu công: Dir an dà ducic UI3ND tinh 
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Quãng Trj phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi tru?ng ti Quyt djnh s 
2636/QD-UBND ngày 01/10/20 19. 

- Báo cáo thuyt minh và ban d hin trng t' 1 1/2.000, kt qua diu tra, 
kháo sat hin trng thng và dat thng san xuât trong khu v1rc xin chuyên miic dIch 
sCr ding r&ng dê thxc hin dr an Nba may din gió Hung Tan (Dt 3). 

- Các tài 1iu lien quan khác, gm: Các Nghj quyt, Quyt djnh ye quy 
hoach, kê hoch str diing dat,... 

ii. CAN C(Y PHAP LV oE THAM BNH 
- Lut Lam nghip so 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017. 

- Lust  Du tix cong s 49/201 4/QH 13 ngày 18/6/2014. 
- Lut Bão v môi tr1.rng s 55/2014/QH13 ngày 23/6/20 14. 

- Lut Dt dai s 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 
- Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü quy djnh 

chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut lam nghip. 
- Nghj djnh s 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cüa ChInh phü si:ra dôi, bô 

sung mt so diêu cüa Nghj dnh so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/20 18 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut lam nghip. 

- Thông tix s 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/201,9 cUa B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn quy dnh ye trông rirng thay the khi chuyên miic 
dIch s1 diing thng sang mc dIch khác. 

- Quyt djnh s 1906/QD-1.JBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh Quàng 
Trj thành 1p Hi dông thâm djnh nti dung trInh phê duyt chü tnrcing chuyên 
miic dIch sü' ding rrng trên dja bàn tinh Quáng Trj. 

- Quyt djnh s 2371/QD-UBND ngày 21/8/2020 cüa UBND tinh v vic 
Ban hành Quy chê thâm djnh ho so trInh chü truang chuyên mic dIch sü drng 
thng sang mc dIch khác. 

III. TO CHUC THAM BINH 
1. Co quan chü trI thrn djnh: Uy ban nhân dan tinh (Quyt djnh s 

1906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh Quãng Trj thành 1p Hi dông 
th&.m djnh ni dung trInh phê duyt chü truong chuyên mvc  dIch sü diing n'rng 
trên dja bàn tinh Quáng Trj). 

2. Co quan pMi hçp thm djnh: Các s&: Nông nghip và PTNT, K hoch 
và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen và Môi truông, Cong th.rong, Van phông 
UBND tinh, Chi cc kim lam và CJy ban nhân dan huyn Hixàng Hóa. 

3. T chxc thm djnh 
- Ngày 01/12/2020, Sâ Nông nghip và PTNT có Báo cáo s 382/SNN- 

K}ITC ye ket qua kiêm tra ho so dê nghj chap thu.n chü truong chuyen dôi 
mi1c dIch scr diing rirng dé thirc hin Dir an Nhà may din gió Hir&ng Tan (Dcit 3). 

- Ngày 01/12/2020, Sâ Nông nghip và PTNT ban hành Cong van sO 
23561SNN-KHTC ye vic g1ri Ho so thâm djnh ni dung trmnh chU truong 
chuyên miic dich si'r ding rirng sang mic dIch khác. 
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- Ngày 01/12/2020, Uy ban nhân dan tinh ban hânh Giây miii so 3 16/GM-
UBND ye vic hçp Hi dông thâm djnh ni dung trInh phê duyt chU trisang 
chuyên mi1c dIch si:r ditng thng sang mlic dIch khác. 

- Ngày 02/12/2020, Hi dng thm djnh dã t chirc h9p th.m djnh H sci 
trInh chü tnrong chuyën mic dIch sü dung rfrng sang m1jc dIch khác dôi vOi di,r an 
Nhà may din gió HxOng Tan (Dcit 3). 

Phn thfr hai 
' MEN THAM D!NH  DI)' AN 

I. THÔNG TIN CHUNG YE D AN 
1. Ten thy an: Nhà may din gió Hi.ràng Tan. 
2. Chü du tir: Cong ty C phAn din gió Huâng Tan. 
3. Miic tiêu dir an: San xu.t, phân phi và truyn tãi din näng. 
4. Quy mô dirán: 
- Cong su& thi& k& 48,0 MW. 
- San phm du ra: Din näng 
- Quy mô kin true xây drng: 
-11 try móngtua bin gió loçii3cánh. 
- Trgm biln áp. Xáy ding h thó'ng may biln áp ndng 0,4/22kv, trçim biln ap 

]lOkVvà du'ôi'igdáy llOkVdáu nói. 
- Khu td vgn hành: Xáy dung k/rn t /1Q vmn hành, h thô'ng giám sat, ä'iéu 

khiên, hç thông thông tin lien lc, phông cháy chuia cháy, du'&ng giao thông nc3i b3. 
- Khu phy trçi thi cóng: C'ác hgng myc phy trç thi công. Bái t4p  ke't vt tu thiê't 

bj, trgm tr5n be tong 
5. Nhóm diy an, 1oi, cp cong trinh: San xut và phãn phi din, khI d&, 

nithc nóng, hoi nithc và diêu hOa không khI, ma ngành 3511 (san xuât din), 
câp4,nhómD. 

6. Tong mtrc du tir: 1.998.177.843.000 dông 
(Mç5t nghIn chin tram chin mutti tam i, m5t tram bay mutri bay triu, tam 

tram bOn mztoi ba nghIn dóng,) 
7.Ngunvn dutu': Vngopvàhuydngvôn. 
8. Thôi gian thiyc hin diy an: 
- Di vài diên tIch xin chuyn miic dIch sü dimg Co th?i han:  50 näm, k tü 

ngày 24/1/20 19 (ngày cap Quyet djnh chU trucng dâu ti.r). 
- Dj yj din tIch xin chuyn mlic dIch sü diging tam  thôi: Sau khi hoàn 

thành cOng trInh (d kiên tháng 10/2021). 
II. MEN THAM D!NH  CUA 1191 BONG THAM DINT! 
1. Siy tun thu các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan 
a) Pháp 1ut v d.0 tu 
Dtr an dâ duçic UBND tinh Quãng Trj chap thun chii trucmg ctu tt.r dir an 

tai các Quyêt djnh so 198/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh Quãng 



Trj; Quyt djnh s 85 1/QD-UBND ngây 17/4/20 19 cüa UBND tinh Quâng Trj 
ye vic diêu chinh Quyêt djnh chü truong dâu tu so 198/QD-UBND ngày 
24/01/2019; Quyêt djnh so 1643/QD-UBND ngày 24/6/2020 cUa UBND tinh 
Quãng Trj ye vic diêu chinh Quyêt djnh chü truong dâu tu so 198/QD-UBND 
ngày 24/01/2019 và Quyét djnh so 851/QD-UBND ngày 17/4/2019. 

b) Pháp 1u.t v dt dai 
- Dr an có Quyt djnh s 4738/QD-BCT ngày 24/12/2018 eüa B Cong 

thuong ye vic phê duyt bO sung dr an Nhà may din gió Hu'ng Tan vào quy 
hoach phát triên din h:rc giai don 2011 - 2015 xét den näm 2020 và quy hoach 
phát triên din gió giai doan den 2020, tam nhIn den näm 2030 tinh Quàng Trj; 

- Dir an dâ duqc UBND tinh Quãng Trj phê duyt b sung dir an vào quy 
hoach den nAm 2020 cüa huyn Huâng Hóa tai  Quyêt djnh so 419/QD-UBND 
ngày 27/02/2919 và k hoach si:r d1ing dat nàm 2020 cüa huyn Hung Hóa tai 
Quyêt djnh sO 959/QD-UBND ngày 09/4/2020. 

c) Pháp 1ut v lam nghip 
TrInh tsr, thu t1ic và h so trInh cp thm quyn quyêt djnh chü truong 

chuyén miic dIch sir diing rrng sang miic dIch khác dé thirc hin dir an Nhà may 
din gió Hu&ng Tan (Dçt 3) thirc hin dung theo quy djnh tai  Dieu 41 Nghj djnh 
sO 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü ducic sira dôi bO sung tai 
Khoan 1 Diêu 1 Nghj djnh so 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020, trong do, ho so 
gOm có: 

+ T trInh s 34/TTr-HT ngày 27/11/2020 cüa Cong ty c phân din gió 
Tan Linh ye vic dê nghj chap thutn chü throng chuyên mi1c dIch si.'r diing r1mg 
dê thrc hin dr an nhà may Din gió Huâng Tan (Dcit 3). 

+Báo cáo thuyt minh, bàn d hin trang rrng (t' l bàn d 1/2.000), kt 
qua dieu tra rung: Báo cáo sO 1 14/BC-TTDTQH ngày 26/11/2020 cUa Trung 
tarn Diêu tra quy hoach  thiet kê nông - lam ye vic báo cáo thuyêt minh kêt qua 
diêu tra, kháo sat hin trng thng và dat lam nghip, kern theo bàn do hin trng 
rrng t' l 1/2.000. 

+ Báo cáo d xut dr an du tu hoc báo cáo nghien cuu tin khà thi kern 
theo yàn bàn thâm djnh cüa co quan nba nithc có thârn quyên: Du an dâ duçcc 
UBND tinh Quàng Trj chap thun chü truong dAu tu dir an tai  các Quyet djnh so 
198/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh Quàng Trj; Quyetdjnh sO 
851/QD-UBND ngày 1714/2019cüa UBND tinh Quàng Trj ye viêc diêu chinh 
Quyêt djnh chü truong dau tir so 198/QD-UBND ngày 24/01/2019; Quyêt djnh 
so 1643/QD-UBND ngày 24/6/2020 cüa UBND tinh Quãng Trj vC vic diCu 
chinh Quyet djnh chü truong dau tu so 198/QD-UBND ngày 24/01/2019 và 
Quyêt djnh so 851/QD-UBND ngày 17/4/20 19. 

+ Tài 1iu y  dánh giá tác dng dn rnôi tnrng cüa dir an theo quy djnh cüa 
pháp luât ye báo ye mOi trung, dâu tu, dau tu cOng: Dr an dã dugc UBND tinh 
Quàng Trj phe duyt báo cáo dánh giá tác dng mOi tnrng tai  Quyêt djnh so 
2636/QD-UBND ngày 1/10/20 19. 



-s  v trng thng thay th& Phucing an trng rrng thay th dA duçc Cong ty 
Co phân din gió Tan Linh phôi hcip vOi dan vj tii van lap. Phircing an sê trinh 
các cap có thâm quyên sau khi có van ban chap thun chü tnrcing chuyên miic 
dIch sCr ding rirng sang thirc hin dir an. 

2. Siy phà hqp vó'i quy hoch sfr dting dat, quy hoich lam nghip quôc 
gia theo quy djnh cüa pháp 1ut v quy ho*ch 

a) Sr phü hçip vâi quy hoch, k hoach sir diing dt: Dii an dã dirçxc UBND 
tinh Quáng Trj phê duyt bô sung dir an vào quy hoach den näm 2020 cüa huyn 
Hixâng Hóa tai  Quyêt djnh so 419/QD-UBND ngày 27/02/2019 và phê duyet 
vào ké hoach s1r diing dat näm 2020 cüa huyn Hi.róng Hóa ti Quyêt djnh so 
959/QD-UBND ngày 09/4/2020.b) Sir phü hqp vâi quy hoach  báo v và phát 
trién rüng, quy ho?ch 03 1oi rrng cUa tinh Quãng Tr. 

b) Sr phü hçp vri quy ho?ch bão v và phát trin rrng, quy hoch 03 1oti 
thng cüa tinh Quâng Trj: 

- Báo cáo thuyt mirth, bàn d hin trng r1rng (t l bàn d 1/2.000), kêt 
qua diêu tra rtrng phU hqp vâi quy hoach  3 loi rf.rng. 

- Dir an có Nghj quyt s 04/2019/NQ-HDND ngày 20/?/2019 cUa HDND 
tinh Quàng Trj ye vic quyêt djnh chü trixcing các dr an thu hôi dat và các d1 an 
chuyén m1c dIch si.r ding dat phát sinh trong näm 2019. 

3. Kt qua v dank giá tác dng môi trtro'ng cüa dir an theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye bão v môi truông, du tir, du tir cong 

Dii an dã l.p báo cáo dánh giá tác dng môi tnumg và dã duçic UBND tinh 
Quãng Trj phé duyt tai  Quyêt djnh so 2636/QD-UBND ngày 1/10/20 19. 

4. Hiêu qua kink t - xã hi 
Dir an së tao  vic lam cho hang tram lao dng trong tinh Quãng Trj và khu 

vrc lan cn. Thüc day chuyên djch cci câu nguôn nhân hrc và chuyên djch cci 
câu kinh té cUa tinh; thüc day thirc hin thành cong qua trInh Cong nghip hóa - 
Hin dai  hóa, nâng cao d&i song kinh té, van hóa, xã hi và trInh d cho nhân 
dan trong vüng. 

5. Sw cn thit du hr dir an 
Dii kin khi du an,  di vào hoat dng sê tao  cong an vic lam cho khoáng 500 

lao dng. Vic phát triên thành cOng dir an sê dóng gop vào ngân sách nhà niic 
thông qua mt so các khoán thu nhii: Tién thuê dat, thue VAT, thuê thu nhp 
doanh nghiép, thuê thu nhâp cá nhân, thue xuât, nhp khau và mt so thuê khác. 
Danh giá tOng the cho thây Dir an sê gop phân day nhanh sir phát triên cüa ngành 
nãng huqng tái tao tai tinh Quãng Trj, do do vic dâu tu dir an là rat can thiêt. 

6. Vj trI, din tIch thyc hin dy an 
a) Vj trI: Tai  tiu khu 692, xâ Huóng Tan, huyn Hung Hóa, tinh Quãng Trj. 
b) Din tIch thirc hin dir an: 3,2566 ha rrng và dt lam nghip, gm có: 
+ Rung trng: 2,7817 ha(nrng phôngh 2,6130 ha, thng san xut 0,1687 ha). 
+ Dt lam nghip không có thng: 0,4749 ha (quy hoach  mic dIch phông he). 
c) Kt qua diu tra r1mg: Phi hçp, dung vi hin trng r1rng. 
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KT. CHU TICH 
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III. KET QUA THAM BNH 

Can cü vào kt qua th.m djnh h so d nghj chü tnrong chuyên rniic dIch 
s& ding rrng cüa Dr an, Hi dông thâm djnh dã bó phiêu dánh giá ho so, kêt 
qua nhix sau: 

- S phiu dü diu kin trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chü 
trucing chuyên mic dIch sr diing rüng sang mic dIch khác: 10/10 phiéu. 

- S phiu dü diu kin trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chü 
trilang chuyên mic dIch sCr diing r&ng sang mc dIch khác nhiing phái chinh süa 
bô sung: 0/10 phiêu. 

- S phiu không dü diu kin trInh Hti dng nhãn dan tinh quyt djnh 
chü truong chuyên mic dIch sü diing rung sang m1c dIch khác: 0/10 phiêu. 

Can cü h so dir an và quy djnh tai  Nghj djnh s 83/20201ND-CP ngày 
15/7/2020 cüa ChInh phü, Dr an Nba may din gió Huâng Tan, tinh Quãng Tij 
dü diêu kin và dáp ig dü tiêu chI. 

IV. MEN NGH!, BE XUAT 
Väi các ni dung thAm djnh nhtx trên, UBND tinh Quâng Trj báo cáo Hi 

dông nhân dan tinh kêt qua thârn djnh, kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem 
xét, quyêt djnh chü tnrong chuyên miic dIch s1r diing rrng sang miic dIch khác 

Noi nI:in: 
-Nlurtrên; 
- CT, cãc PCT UBND tinh; 
- Các Sâ: NN&PTNT; 
TN&MT, KH&DT; CTh; 
- UBND hun Hu6ng Hóa; 
- Cong ty cô phân din gió Huàng Tan; 
- Chi ciic Kiém lam; 
-Liiu VT, TN. 



UBND TINH QUANG TR CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
HDTD CHUYEN MIJC DICH Dc 1p - T do - Hnh phác 

SIX DUNG RUNG 

S&  05  /BB-HDTD 

BIEN BAN 
HQp Hi d1ng thm d1nh h so d nghj quyt dlnh  chü truong chuyn myc 
dIch sfr dyng rung sang myc dIch khác cüa (to chüc/cá nhãn): Cong ty Ci 

phAn Din gió Hiró'ng Tan 

I. Ten Hi dng: 

Hôi ctng thm djnh h s d nghj quyt djnh chü tnrang chuyn miic dIch 
s1r diing r&ng sang rnIic dIch khác dê thirc hin Dr an: Nba may Din gió Huâng 
Tan (Dot 3). Hi dông drnYc thãnh 1p theo Quyêt djnh so 1906/QD-UBND ngày 
17/7/2020 ci1a Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj. 

II. Thành phn tham gia cuc h9p Hi dng: 
- Thành viên có mat: 10/10 

- Thành viên vng mat: 0 

III. Thôi gian Va dja dim cuc h9p Hi dung: 

- Thii gian: Tr 16 giä 00 ngày 02/12/2020 dn 16 gRi 30 ngày 02/12/2020 
- Dja dim: Tai  Trii Sâ UBND tinh Quãng Trj. 

IV. Ni dung và din bin cuc hQp: 

4.1. This k thông báo 1 do cuc hçp và giri thiu thành phn tham dr; 
gii thiu ngithi chü trI cuc h9p diêu hành cuc h9p. 

4.2. T chtrc, cá nhân d nghj quyk djnh chü trtxcing chuyn miic dIch sir 
diing rirng trInh bay torn tat ni dung Ho sci. 

4.3. Thão 1un, trao dM giüa thành viên Hi dông: 

4.4. kin nhn xét v fl s: Hu sa dã có dü diu kin quy djnh tai  Nghj 
djnh so 83/2020/ND-CP ngãy 15/7/2020 cüa ChInh phü ye vic 51ra dôi, bô sung 
mt so diêu cOa Nghj djnh 156/201 8iD-CP quy djnh chi tiêt thi hânh mt so 
diêu cüa Lut Lam nghip và các quy djnh hin hành cOa Nhà nw9c. 

D nghj UBND tinh 1p  báo cáo thm djnh, trinh Hi dung nhân dan tinh 
xem xét, quyêt djnh. 

4.5. ' kin cüa các di biu tham dir (nu cO): Không. 

V. Ket qua kiem phieu tham d!nh: 

5.1. Su phiu dü diu kin trInh quyt djnh chü trucmg chuyn mvc  dIch sl.r 
dung rrng sang miic dIch khác: 10/10 Phiêu. 

5.2. Su phiu không dü diu kiin  trInh quyt djnh chü trircing chuyn miic 
dIch sü ding rmg sang rniic dIch khác: 0/0 Phiêu. 

Quáng Trj,  ngay03 tháng2,nám  2020 



A A A VI. Ket 1utn cuçc h9p: 

6.1. Chü tjch Hi dng k& 1un: 

Hi dng thm djnh thng nht thông qua h so d ngh quyt djnh chü 
truang chuyên miic dIch sir diing thng, dê nghj UBND tinh trinh Hi dông nhân 
dan tinh xem xét quyêt djnh chü tnrong chuyên miic dIch s1r ding rrng sang 
muc dIch khác. 

6.2. kin khác cüa các thânh viên Hi ctng (nu có): 

Biôn ban di.roc 1p hoân thành vào hi 16 gi& 30 ngáy 02/12/2020, t?i  tri sà 
UBND tinh Quâng Trj .1. 

THU' KY 
(K ten, ghi rö ho và tên) 

CHU TOA 
(K ten, ghi rö hQ và ten, dóng dtiu cc' quan) 

Doàn Vit Cong 

Nc'! n/i (1 ii: 
- Sà Nông nghip&PTNT; 
- Ltru: VT, NN. 

HU TICH UBND T!NH 
Ha S5' J2Mng 
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