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TNH QUANG TRI 

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIET NAM 
Bc hip — Tir do — Hanh phüc 

SoPV7  BC-UBND Quáng Trj, ngày  03  tháng,nám 2020 

BAO CÁO THAM DINH 
A A • A A • A • A V/v ket qua tham d!nh Ho so' de ngh quyet dnh  chu truo'ng chuyen mvc 

dIch sü dting rirng dê thkrc hin dkr  an Nhà may din gió Tan Hqp 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Thuc hin Quyt djnh s 1906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND 
tinh Quâng Trj thành Ip Hi dông thâm djnh ni dung trInh phê duyt chü 
tnicing chuyên m11c dIch sir dvng  rung trên dja bàn tinh Quãng Trj; can cr ho so 
dê nghj quyêt djnh chü truong chuyên miic dIch sir ding rung dé thirc hin dr an 
kern theo Báo cáo so 380/SNN-KHTC ngày 30/11/2020 cüa Sâ Nông nghip và 
PTNT, UBND tinh dã to chirc Hi dông thâm djnh Ho so trInh chü truong 
chuyên mvc dIch s1r diing rirng sang mic dIch khác dê thirc hin Dii an Nhà may 
din gió Tan Hcrp và xin báo cáo UBND tinh, Hi dOng nhân dan tinh ye kêt qua 
thâm djnh nhi..r sau: 

Phn thu nht 

TAI LIEU THAM DJNH vA TO CH1C THAM D!Nll 

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

- Van bàn d nghj chuyn muc dIch sir dung rung: Co Tu trInh so 1 6/TTr-
TA ngày 26/11/2020 cüa Cong ty c phân din gió Thành An v vic dê nghj 
chap thun chü tnrong chuyén mc dIch sCr diving rung dé thirc hin dir an nhà 
may Din gió Tan HçTp. 

- Báo cáo d xut chü tnuong d.0 tu dir an hoic báo cáo nghién cuu tin khà 
thi kern theo van bàn thârn djnh cüa Co quan nhà nuàc cO thârn quyên: CO Van 
bàn so 1926/SKH-DN ngày 24/11/2020 cüa Sâ Ké hoach  và Dâu tu ye vic 
thârn djnh phixong an so bô dr an Nba may din gió Tan Hqp, kern theo báo cáo 
dâu tu dir an Nba may din gió Tan HçTp. 

- Tái 1iu v dánh giá tác dng mOi tri.rông cüa dir an: Dir an dã Ip báo cáo 
dánh giá tác dng rnoi tri.thng và da duçc hi dông thâm dnh thông qua và 
thông báo két qua thâm djnh t?i  Van bàn so 3779/TB-HDTD ngày 26/11/2020 
cüa Si tài nguyen và MOi tnu&ng ye vic thông báo két qua thâm djnh báo cáo 
dánh giá tác dng môi tnthng cüa di1 an" Nhà may din giO Tan Hp". 

- Báo cáo thuyt minh, bàn d hin trang thng (t' 1 bàn d 1/2.000), két 
qua diêu tra rung: Co Báo cáo so 98/BC-TTDTQH ngày 28/9/2020 cüa Trung 
tam Diêu tra quy hoach  thiêt ké nOng - lam ye vic báo cáo thuyét minh két qua 
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diêu tra, khão sat hiên trng rung và dt lam nghip, kern theo bàn d hin trtng 
thng t' 1 1/2.000. 

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

II. CAC CAN CU' PHAP L? BE THAM B!NH 
- Lust Lam nghip s 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017. 

- Lut Du tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 
- Lust  Bâo v môi trii?ing s 55/2014/QH13 ngày 23/6/20 14. 

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

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 sira di, b 
sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut lam nghip. 

- Thông ti.r s 13/201 9/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 cüa BO Nông 
nghip và Phát triên nông thôn quy djnh ye trông thng thay the khi chuyên miic 
dIch s1r diing rirng sang miic dIch khác. 

- Quyt djnh s 1906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh Quãng 
Trj thành l.p Hi dông thâm djnh ni dung trInh phê duyt chü trixang chuyên 
mic dIch sü d%ing rrng trên dja bàn tinh Quãng Lj. 

- Quyt djnh s 237 1/QD-UBND ngày 2 1/8/2020 ci.ta UBND tinh v vic 
Ban hành Quy chê thâm djnh ho so trInh chü truong chuyên mic dIch sir diing 
rung sang miic dIch khac. 

III. TO CHU'C THAM BJNH 
1. Co quan chü trI thm dinh: Uy ban nhân dan tinh (Quyt djnh s 

1906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh Quâng Trj thành 1p Hi dOng 
thâm djnh ni dung trInh phé duyt chü truong chuyên m11c dIch sir diing rung 
trên dja bàn tinh Quãng Trj). 

2. Co quan phM hçip thm djnh: Các sO': Nông nghip vã PTNT, K hoach 
va Dâu tix, Tâi chInh, Tài nguyen và Môi truO'ng, Cong thuong, Van phông 
UBND flnh, Chi c11c kiêm lam và Uy ban nhân dan huyn Hi.rOng Hóa. 

3. T chuc thm djnh 

- Ngày 30/11/2020, SO Nông nghip và PTNT cO Báo cáo so 380/SNN-
KHTC ye vic ket qua kiêm tra ho so dê ngh chap thun chü tnrolig chuyên dôi 
miic dIch sO ding rung dê thirc hin Dir an Nba may din gió Tan Hcp. 

- Ngày 30/11/2020, SO Nông nghiêp và PTNT ban hành Cong van s 
2357/SNN-KHTC ye vic gOi Ho so tham djnh ni dung trInh chü trixong 
chuyên miic dIch sü ding rOng sang miic dIch khác. 

- Ngày 01/12/2020, Uy ban nhân dan tinh ban hành Giy mOi s 316/GM- 
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UBND v vic hop Hi ctng th.m djnh nci dung trInh phé duyt chü taroTig 
chuyên miic dIch sir ding thng sang mic dIch khác. 

- Ngày 02/12/2020, Hi dng thm djnh dâ t ehirc hop thm djnh H s 
trmnh chU tnrang chuyên mic dIch sü ding rfrng sang miic dIch khác dôi vOi dir an 
Nhâ may diên giO Tan hqp. 

Phn thu hai 
' MEN THAM DNH DV AN 

I. THÔNG TIN CHUNG yE DV AN 
1. Ten dir an: Nhà may din gió Tan Hçp. 
2. Chü &Iu tur: Cong ty Ct phn din gió Thành An. 
3. Miic tiêu diy an: San xut, phân phi và truyn tâi din näng. 
4.Quymôdrán: 
- Cong suit thit k& 38,0 MW. 
- San phm du ra: Din näng 
- Quy mô kin tr(ic xây d1mg: 

+ Xáy dmg 10 tuabin gió cong suá't thilt k m3i tuabin P3, 8MW vâ h tMng 
din trung áp dáu nOi các tuabin vào trgm biên áp ndng; 

+ Xáy dyng 01 trgm bié'n áp náng 35/110kV cOng suá't 45MVA; xáy dyng 
dwông day 110kV dài khoáng 5,0km; ma rông và dâu ttr xáy dyng 01 ngán xuát 
tuyên ll0kVtai Tram bién áp 220kVLao Báo, 

-f- Xây dyng duông giao thông vào dy an khoáng 2,2 kin; dut3ng v2n hành n3i 
bç5 cia Nhà may; 

+ Xáy dyng N/ia vç2n han/i gdm khi nhà lam vic và khu phy trçr; 

+ San lu'crng din hang nám: 150,0 triêu kWh,' 
5. Nhóm dir an, 1oi, cp cong trInh: San xut và phãn phi din, khI d&, 

ni.rOc nóng, ho'i nithc và diêu hôa không khi, ma ngành 3511 (san xuât din), 
câp4,nhómD. 

6. Tng muc du tu: 1.800.000.000.000 VND.. 

(M7t nghIn tam tram ti dng,) 
7. Ngun v6n du tu': Vn gop và huy dng vn. 
8. ThOigian thiyc hin diy an: 50 näm, k tir ngày duqc cp Quyt djnh 

chü trung dâu tu. 

II. Y MEN THAM B!NH CUA HOI BONG THAM B!NH 
1. Sr tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan 
a) Pháp 1ut v du tii 

- Cong ty C phAn din gió Thành An dä dixçc PhOng Dàng k Kinh doanh- 
Sâ Kê hoach va Dau ti.r cap Giây chimg nh.n däng k doanh nghip Cong ty cô 
phân ngày 29/6/2020. 
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- Cong ty dâ 1p Dr an du tis dà ducic Sà K hoach và Du tu 1.y kin 
cüa cac S& nganh, dja phuang, hin dang tong hçip trInh UBND tinh Quyêt djnh 
ChU trixng dâu tu Dr an Nba may din gió Tan Hçp. 

b) Pháp 1ut v d.t dai 

Dir an da ducic Hi dng nhan dan tinh diu chinh dja dirn, danh mic dir an 
khu dat cong nghip, dat näng luqng, dat do thj trong diêu chinh quy hoach sir 
diing dat den näm 2020 và kê hoach si'r diing dat k' cuôi (2016-2020) tinh Quáng 
Trj tai  Nghj quyêt so 72/NQ-HDND ngày 10/11/2020 cüa HDND tinh Quãng Tn. 

c) Pháp 1ut v lam nghip 

TrInh tir, thu t1jc và h so trInh c.p thm quyn quyt djnh chü truo'ng 
chuyên mic dIch si'r diing thng sang mic dIch khác dé thirc hin dr an Nba may 
din gió Tan Hqp thrc hin dung theo quy djnh tai  Diêu 41 Nghj djnh so 
156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü duc sfra dOi bô sung tai 
Khoán 1 Diêu 1 Nghj djnh so 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020; trong do ho so 
gômcó: 

+ Van ban d nghj chuyn mic dIch sU diing rü'ng: Co T trInh s 16/TTr-
TA ngày 26/11/2020 cüa Cong ty cô phân din gió Thành An ye vic dê nghj 
chap thun chü truong chuyên mi1c dIch si:r diing rrng de thrc hin dr an nhà 
may Din gió Tan Hcp. 

+Báo cáo thuyt minh, bãnd hin trng rirng (t 1 ban d 1/2.000), kt 
qua diêu tra r1mg: Co Báo cáo so 98/BC-TTDTQJ-1 ngày 28/9/2020 cüa Trung 
tarn Diêu tra quy hoach  thiét kê nông - lam ye vic báo cáo thuyêt rninh két qua 
diêu tra, kháo sat hin trang thng và dat lam nghip, kern theo bàn dO hin trng 
thng t ! 1/2.000. 

+ Báo cáo d xu,t dir an du tix hoc báo cáo nghiên c1ru tin khá thi kern 
theo van bàn thâm djnh cOa co quan nhà nixc có thâm quyên: Van ban sO 
1926/SKH-DN ngày 24/11/2020 cüa Sâ Ké hoch và Dâu tu ye vic thâm djnh 
phwing an so b d1r an Nba may din gió Tan Hqp, kern theo báo cáo dâu tu dr 
an Nhà may din gió Tan Hçp 

+ Tài 1iu v& dánh giá tác dng dn môi trnng cua dr an theo quy djnh cUa 
pháp 1ut ye bâo v mOi trung, dâu ti.r, dâu tu cOng: Dir an dä 1p báo cáo dánh 
giá tác dng môi tru&ng, dâ dtrcrc hi dông thâm dlnh  thông qua. Si Tài nguyen 
và MOi tru&ng d có Van bàn so 3779/TB-HDTD ngây 26/11/2020 ye vic 
thông báo két qua thâm dnh báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng cüa dr an" 
Nhà may din gió Tan Hçp". 

± V trng rthig thay th& Phuong an trng nimg thay th dâ duqc COng ty 
cô phân din gio Thành An phôi hqp vOi don vj tu van lip, Phi.rang an s trInh 
các cap có thâm quyên sau khi có van bàn chap thun chU truong chuyen miic 
dich si'r ding ri'rng sang thrc hin dir an. 

2. Sir phü hçrp vOl quy hoch sfr dting dat, quy hoch lam nghip qu6c 
gia theo quy djnh cüa pháp 1ut v qay hotch 

a) Sr phü hçp vâi quy hoach,  k  hoach  sir ding dAt: 
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- Dir an dã ducic Thu tuàng ChInh phü b sung danh mvc các dçr an diên 
gió vao quy hotch phát triên din lixc t?i  Van bàn so 795/TTg-CN ngày 
25/6/2020 cüa Thu tl.r&ng ChInh phü. 

- D an Nhà may din gió Tan Hçp thuc danh miic dirán dã di.rçc HDND 
tinh Quàng Trj diêu chinh quy hoch sr diing ding dat den nàm 2020 và kê 
hoch sr diing dat k' cuôi (2016-2020) tinh Quàng Trj t?i  Nghj quyêt so 72/NQ-
HDND ngày 10/11/2020. Dir an dã có quy hoch, ké hoch scr diving dat cap tinh. 

b) Sr phü hcip vói quy hoach báo v và phát trin r1rng, quy hoach 03 loai 
rmg cüa tinh Quàng Trj: 

Báo cáo thuy& minh, bàn d hin trang rrng (ti' I bàn d 1/2.000), kt qua 
diêu tra thng dung vOi hin trang phü hqp vôi quy hoch 3 1oi thng. 

3. Kt qua v dánh giá tác dng môi truông cüa dir an theo quy djnh 
cüa pháp 1ut v bão v môi trtrông, dãu tur, du tir cong 

Dix an dà lap báo cáo dánh giá tác dng môi tnthng, dã dt.rgc hi dông thâm 
djnh thông qua. S Tài nguyen và Môi tru&ng dã có Van bàn sO 3 779/TB- 
HIDTD ngày 26/1 1/2020 ye vic thông báo két qua thâm djnh báo cáo dánh giá 
tác dng môi trix&ng cüa dir an Nba may din gió Tan Hçip. 

4. Hiu qua kinh t - xã hi 
Dir an sê tao  vic lam cho hang tram lao dng trong tinh Quáng Trj và khu 

virc Ian can. Thüc day chuyên djch cci câu nguôn nhân hc và chuyên djch c 
câu kinh tC c1a tinh; thUc dày thlrc hin thành Cong qua trinh Cong nghip hóa - 
Hiên dai hóa, nâng cao dâi song kinh tê, van hóa, xà hi và trinh d cho nhân 
dan trong vüng. 

5. Sir cn thit du tur dir an 
Dir kin khi dir 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 ni.rc 
thông qua mt so các khoãn thu nhi.r: Tiên thuê dat, thuê VAT, thuê thu nhp 
doanh nghiép, thuê thu nhap cá nhãn, thuê xuãt, nhp khâu và mt so thuê khác. 
Dánh giá tOng the cho thây D.r an së gop phãn day nhanh sir phát triên cüa ngành 
nàng krng tái tao tai tinh Quáng Trj, do do vic dâu tix dir an là rat can thiêt. 

6. Vj trI, din tich thiyc hin diy an 
a) Vj trI: Tai tiu khu 691H, 761H, xà Tan Hap; tiu khu 698H, 761HU, xA 

Hüc, huyn Hixâng Hóa, tinh Quáng Trj. 
b) Diên tIch thrc hin dir an: 2 1,2893 ha; trong do: 
- Din tIch rl'rng vã dt lam nghip: 20,4395 ha; gm có: 
+ Rrng trng: 11,3185 ha (thng phOng h 1,453 7 ha, rirng san xut 9,8648 ha). 
+ Dt lam nghip không có rung: 9,1210 ha (quy hoach miic dIch phOng h 

2,5174 ha, quy hoach mic dich san xuât 6,603 6 ha). 

- Dt khác: 0,8498 ha. 
c) Kt qua diu tra rirng: Phü hap, dung v&i hin trng r&ng. 
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III. KET QUA THAM B!NH 
Can cu vào kt qua thrn djnh hso d nghj chü trllcYng chuyn rniic dich 

sü diing r1mg cüa Dir an, Hôi dông thâm djnh dã bô phiêu dánh giá ho so, kêt 
qua nhi.r sau: 

Sé phiu dii diu kin trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chii truong 
chuyên miic dIch sCr d%ing rrng sang miic dIch khác: 10/10 phiêu. 

- S phiu dii diu kin trInh Hi dng nhân dan tinh quy& djnh chii truong 
chuyên mvc dich sir d%ing rimg sang mic dIch khác nhung phãi chinh si:ra bô 
sung: 0/10 phiêu. 

- S phiu không dii diu kin trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chii 
truang chuyên miic dIch sii diing rmg sang miic dIch khác: 0/10 phiêu. 

Can cir h so dir an va quy djnh ti Nghj djnh s 83/2020/ND-CF ngày 
15/7/2020 ciia ChInh phii, dir an Nhà may din gió Tan Hçip, tinh Quãng Trj dii 
diêu kin và dáp iing dii tiêu chI. 

IV. KIEN NGH!, BE XUAT 

VOi các ni dung th.m djnh nhu trên, UBND tinh Quáng Trj báo cáo Hi 
dông nhân dan tinh kêt qua thâm djnh, kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem 
xét, quyêt dnh chU tniccng chuyên mic dIch sfr diing rirng sang rnllc dIch khác1 

Noi n/ian: 
-Nlnrtrën; 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- Các S&: NN&PTNT; 
TN&MT, KH&DT; CTh; 
- UBND huyn Huàng Hóa; 
- Cong ty cô phãn din gió Thành An; 
- Chi ciic  Kiêm Ianj; 
-LiruVT,TN.  7' 



UBND TINH QUANG TRI 
HOTO CHUYEN MVC DICH 

SlY DVNG RUNG 

S:  O1  /BB-HDTD 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti1 do - Hinh phüc 

Quáng Tn, ngày  O3  tháng,nam 2020 

BIEN BAN 
H9p Hi di)ng thm dnh hi) S0 d nghj quyt djnh chü truong chuyn mve 
dIch sfr dijng rung sang mI1c dIch khác cüa (to chüc/cá nhãn): COng ty cô 

A •A • S phan diçn gio Thanh An 

I. Ten Hi dông: 

Hôi di)ng thm djnh hi) so d nghj quyt djnh chü truong chuyn miic dIch 
s'r dung thng sang miic dIch khác d thirc hin Dçr an Nba may din gió Tan hcp. 
Hi di)ng di.rcic thânh 1p theo Quyt djnh si) 1 906/QD-UBND ngày 17/7/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj. 

II. Thành phn tham gia cu$c hçp Hi di)ng: 
- Thành vién có mat: 10/10 

- Thành viên vng mt: 0 

III. Thôi gian và dja dim cuc h9p Hi di)ng: 

- Thii gian: Tr 15 gi? 30, ngày 02/12/2020 dn 16 gii 00 ngày 02/12/2020 

- Dja dim: T.i Trii S& UBND tinh Quãng Trj. 

IV. Ni dung và din bin cuc h9p: 

4.1. Thu k)2 thông báo 1 do cuc h9p và gi9i thiu thành phn tham dr; 
giói thiu ngi.thi chü tn cuc h9p diu hành cuc hop. 

4.2. Ti) chüc, cá nhân d nghj quyt djnh chü truong chuyn miic dIch si:r 
diing rrng trInh bay torn tat ni dung Ho so. 

4.3. Thão 1u.n, trao di)i gitta thành viên Hi di)ng: 

4.4. kin nhân xét v Hi) so: Hi) so dâ có dü diu kin quy djnh tai  Nghj 
djnh so 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cüa ChInh phü ye vic süa dôi, bô sung 
mt so diêu cüa Nghj djnh 156/2018/ND-CP quy djnh chi tit thi hành mt si) 
diéu cia Lut Lam nghip và các quy djnh hin hành cüa Nhã nurc. 

D nghj UT3ND tinh 1p báo cáo thm djnh trmnh Hi cti)ng nhân dan tinh 
xem xét, quyt djnh. 

4.5. ' kin cüa các di biu tham di:r (nu có): Không. 
V. Kt qua kim phiu t1im djnh: 
5.1. Si) phiu dü diu kiên trInh quyt djnh chü trl.rong chuyn miic dIch str 

diing thng sang mitc dIch khác: 10/10 Phiu. 

5.2. Si) phiu không dü diu kin trInh quyt djnh chü trucing chuyn mic 
dIch sü diing rirng sang mic dIch khác: 0/0 Phiu. 



A , VI. Ket 1un cuçc h9p: 

6.1. Chü tjch Hi dng kt 1un: 

Hi dng h9p thm djnh thng nht thông qua h so d nghj quyt djnh chü 
truong chuyên mic dIch s1r ding rtrng, dê nghj UBND tinh trInh Hi dông nhân 
dan tinh xern xét, quyêt djnh chü truong chuyên m1jc dIch s1r diing rlrng sang 
muc dIch khác. 

6.2. ' kin khác cüa các thành viên Hi dng (nu có): 

Biên ban duçic lap hoàn thành vào hi 16 gRi 00 ngày 02/12/2020, ti tr1i s& 
UBND tinh Quáng Trj .1. 

THU KY 
(Kj ten, ghi rô ho và ten,) 

' .A A IJoan Viet Cong 

Na! nFzn: 
- Sâ Nong nghip&PTNT; 
- Li.ru: VT, NNp. 

PHO CHU TICH UBND TINH 
A Ha Sy Bong 
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