
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc lap — Tn do — Hanh phüc 
S:?$/BC-UBND Qudng Tn, ngày  O3  thángj2  nãm 2020 

BAO CÁO THAM DINH 
A • A A • A • A V/v ket qua tham dnh Ho so de ngh quyet dnh  chu trirong chuyen mic  dich 

9 A • A ? • A A sir diing rtrng de thçrc hiçn dir an Nha may diçn gio Tan Linh (dqt 3) 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh Quang TrI 

Thirc hin Quyt djnh s6 1906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh 
Quãng Trj thành 1p Hi dông thâm dnh ni dung trInh phé duyt chü tri.rng 
chuyên mic dIch si:r diing rtrng trén dja bàn tinh Quãng Trj; can cir ho sa dê nghj 
quyêt djnh chü trl.rang chuyên m1ic dIch sr diing rung dê thrc hin dir an kern 
theo Báo cáo so 283/SNN-KHTC ngày 01/12/2020 cüa S& Nông nghip và 
PTNT, Hti dông dã to chirc thâm djnh Ho sci trInh chU tri.xcing chuyên rnic dIch 
sü diing rtrng sang m1ic dIch khác dé thirc hin Du an Nhà may din gió Tan 
Linh (dgt 3) và xin báo cáo UBND tinh, Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thâm 
dinh nhi.r sau: 

A A Phan thir nhat 
TAI LIEU THAM D!NH  VA TO CHIC THAM D!NH 

I. HO S TA! LIEU THAM OjNH 
1. Thành phn hI sO' 

- Van bàn d nghj chuyn mic dIch sfr ding rung: Ti trInh so 24 /TTr-TL 
ngày 27/11/2020 cüa Cong ty cô phân din gió Tan Linh ye vic de nghj chap 
thun chü truong chuyên mic dIch sir dçtng rirng dê thirc hin dr an nhà may 
Din gió Tan Linh (dçit 3). 

- Báo cáo d xut chü tri.rong du tu dir an hoc báo cáo nghiênciru tin khã 
thi kern theo van ban thâm dnh cUa cci quan nhà nuàc cO thãm quyên: Dii an dã 
di.xçc Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj chap thun chü truong dâu tu dir an tai 
Quyêt djnh so 200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh Quáng Trj ye 
vic chap thun chü truclng dâu tu Nba may Din gió Tan Linh ccia Cong ty Co 
phân Din gió Tan Linh; Quyêt djnh so 850/QD-UBND ngày 17/4/2019 cüa 
UBND tinh Quàng Trj ye vic diêu chinh Quyêt djnh chü truong dâu tij so 
200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh Quàng Trj; Quyêt djnh sO 
1 644/QD-UBND ngày 24/6/2020 cüa UBND tinh Quáng Trj ye vic diêu chinh 
Quyêt djnh chü truong dau tu so 200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cUa UBND 
tinh Quâng Trj và Quyêt djnh diêu chinh chü truong dâu tu so 850/QD-UBND 
ngày 17/4/20 19 cüa LTBND tinh Quãng Trj 

- Tài 1iu v dánh giá tác dng môi tru&ng cüa dir an: Dix an dã duçic 
UBND tinh Quâng Tr phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng mOi trirung tai 
Quyêt djnh so 2382/QD-UBND ngày 10/9/20 19. 
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- Báo cáo thuyt minh và bàn d hintrng t 1 1/2.000, kt qua diu tra, 
kháo sat hin trng thng và dat rrng san xuât trong khu vIrc xin chuyên mllc dIch 
sü dung r&ng dê thirc hin dir an Nhà may din gió Tan Linh (dt 3). 

- Các tài 1iu lien quan khác, gm: Các Nghj quy&, Quyt djnh v quy 
hoch, kê hoach  s1r ding dat,... 

II. CAC CAN C11 PHAP L\ oE THAM B!NH 
- Lut Lam nghip s 16/2017/QH14 ngày 15/1 1/20 17. 
- Lust  DAu tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14. 
- Lut Bão v môi truYng s6 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 
- 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 diéu cüa Lust lam nghip. 

- Nghj djnh s 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cüa ChInh phü sra dôi, bô 
sung mt so diêu cUa 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 tl.r s 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/201,9 cüa Bô Nông 
nghip và Phát triên nông thOn quy djnh ye trông rirng thay the khi chuyên mi1c 
dIch si:r dung rmg sang mic dIch khác. 

- Quyt djnh s 1906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cüa UBND tinh Quáng 
Trj thành 1p Hi dông thâm djnh ni dung trInh phé duyt chü trucing chuyên 
m1ic dich sir dung rrng trên dja bàn tinh Quãng Tn. 

- Quyt dlnh  s 237 1/QD-UBND ngày 2 1/8/2020 cüa UBND tinh ye vic 
Ban hành Quy ché thâm djnh ho so trinh chü tri.rcing chuyên m11c dIch sü dçng 
thng sang mic dIch khác. 

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

1 906/QD-UBND ngày 17/7/2020 cOa UBND tinh Quãng Trj thành 1p  Hi dông 
thâm djnh nti dung trInh phé duyt chñ trt.rang chuyên mic dIch si:r diing rrng 
trên dja bàn tinh Quâng Trj). 

2. Co quan phi hop thm djnh: Nông nghip và PTNT, K hoch và Dâu 
tu, Tài chInh, Tài nguyen vâ MOi trl.r&ng, Cong thucmg, Van phOng UBND tinh, 
Chi ciic kiêm lam và Uy ban nhan dan huyn Hucng Hóa. 

3. To chüc thm djnh 
- Ngày 0 1/12/2020, Sâ Nông nghip và PTNT có Báo cáo so 383/SNN- 

KHTC ye ket qua kiêm tra ho so dé nghj chap thun chü truong chuyên dôi 
miic dIch sir dung r&ng dê thirc hin Du an Nba may din gió Tan Linh. 

- Ngày 01/12/2020, Sâ Nông nghip Va PINT ban hãnh Cong van s 
2366/SNN-KHTC v vic gCri H so thâm djnh ni dung trInh chü truong 
chuyn mitc dIch sr dirng rrng sang mic dIch khác. 

- Ngày 01/12/2020, Uy ban nhân dan tinh ban hành Giy m&i s 316/GM-
UBND ye vic h9p Hi dOng thâm djnh nii dung trInh phê duyt chü truong 
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chuyên m1ic dIch sr ding rl'rng sang mic dIch khác. 
- Ngày 02/12 /2020, Hi dng thAm djnh dâ t chrc h9p thm djnh H sci 

trInh chü truong chuyên miic dich sCr dung rrng sang miic dIch khác dôi vâi dir an 
Nba may din gió Tan Linh (Dcn 3). 

Phnthfrhai 
V MEN THAM D!NH  DIJ AN 

I. THÔNG TIN CHUNG YE Dc AN 
1. Ten diy an: Nhã may din gió Tan Linh. 
2. Chü diu tu: Cong ty c phn din gió Tan Linh. 
3. Myc tiêu diy an: San xut, phân phi và truyên tãi din nãng. 
4.Quy môdrán: 
- Cong sut thit k& 48,0 MW. 
- San ph.m du ra: Din näng 
- Quy mô kin tthc xây drng: 
- 11 tni móng tua bin gió '°ai  3 cánh. 

- Trim bin áp: Xây dijng h thng may bin áp nãng 0,4/22kV, tram bin áp 
110kV và duông day 110kV dâu nôi. 

- Khu t vn hành: Xây dmg khu t hcip 4n hành, h thng giám sat, diu 
khiên, h thông thông tin lien lac,  phOng cháy chra cháy, duäng giao thông ni b. 

- Khu phii trci thi công: Các hng miic phii trçl thi công: Bãi tp kôt vt tu'thiôt 
bj, tr?m trn be tOng, 

5. Nhóm dr an, Ioi, cp cong trInh: San xuAt và phân phi din, khI d&, 
nithc nóng, hai ni.râc vâ diêu hôa khOng khI, ma ngành 3511 (san xuât din), cap 
4, nhóm D. 

6. Tong mire dau tir: 1.928.133.998.000 dong. 
('Mç5t nghIn chin tram hai mu'o'i tam tj, môt tram ba mu'o'i ba triu, chin 

tram chin mu'o'i tam nghIn dong,.) 

7. Ngumn vn du tir: Vn gop và huy dng vn. 

8. Thôigian thiyc hin dr an: 50 näm, k ttr ngày dircc cp Quyt dnh 
chü truong dâu tu. 

II. V KIEN THAM B!NH  CUA HQI BONG THAM B!NH 

1. Sr tuân thu các quy djnh cüa pháp lu@ có lien quan 

a) Pháp 1ut v dAu ti.r 
- Du an dã dixgc TiJy ban nhân dan tinh Quãng Trj ch.p thun chü truing 

dâu tix dr an tai  Quyêt djnh so 200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tnh 
Quãng Trj ye vic chap thuQn chü trixcrng dâu tis Nba may Din gió Tan Linh 
cüa COng ty cO phân din gió Tan Linh; Quyêt dnh sO 850/QD-UBND ngày 
1 ?/4/20 19 cüa UBND tinh Quáng Trj ye vic diêu chinh Quyêt djnh chü truang 
dâu ti..r so 200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh Quãng Trj; Quyêt 
djnh sO 1644/QD-UBND ngây 24/6/2020 cüa UBND tinh Quâng Trj ye vic 
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diu chinh Quy& djnh chU trixong du tu s 200/QD-UBND ngày 24/01/20 19 
cüa UBND tinh Quãng Trj vâ Quyêt djnh diêu chinh chü truong du tii s 
850/QD-UBND ngây 17/4/20 19 cüa UBND tinh Quãng Trj. 

b) Pháp 1ut v dt dai 

Drán dâ dixcic UBND tinh Quâng Trj phê duyt b sung dir an vào quy 
hoach den närn 2020 cüa huyn Huóng Hóa t?i  Quyêt djnh so 419/QD-UBND 
ngây 27/02/2919 và kê hoch st'r diing dat näm 2020 cüa huyn Hurng Hóa t?i 
Quyet djnh so 959/QD-UBND ngày 09/4/2020. 

c) Pháp Iut v lam nghip 
: TrInh tir, thu tic và h so trInh cp thm quyn quyt djnh chü truong 

chuyên miic dIch sà diing r&ng sang mvc  dIch khác de thirc hin dir an Nba may 
din gió Tan Linh thrc hin dung theo quy djnh tai  Diêu 41 Nghj djnh so 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü dugc süa dôi bô sung ti khoãn 
1 Diêu 1 Nghj djnh so 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020, trong do, ho so gôm có: 

+ Ta trInh s6 24/TTr-TL ngày 27/11/2020 cüa Cong ty cô phân din gió 
Tan Linh ye vic dê nghj chap thun chU tnrong chuyên m1ic dIch s1r diing rirng 
dê thirc hin dir an nhà may Din gió Tan Linh (Giai dotn 3). 

+Báo cáo thuyt minh, ban d hin trng thng (ti' l ban d 1/2.000), k& 
qua diêu tra rrng: Báo cáo so i 15/BC-TTDTQH ngày 26 /11/2920 cüa Trung 
tam Diêu tra, quy hoch thiêt kê nông - lam ye vic báo cáo thuyCt minh két qua 
diêu Ira, khào sat hin trng rung vá dat lam nghip, kern theo ban do hin trng 
rirng t 1 1/2.000. 

+ Báo cáo d xut du an du tu hoàc báo cáo nghiên ciru tiên khá thi kern 
theo van ban thâm djnh cüa co quan nhà nixâc Co thâm quyên: Dir an dâ duqc 
Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj chap thun chü trlxong dâu tu dir an tai  Quyêt 
djnh sO 200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cUa UBND tinh Quãng Trj ye vic 
chap thun chü truong dau tu Nba may Din gió Tan Linh cüa Cong ty cô phân 
din gió Tan Linh; Quyét djnh sO 8501QD-UBND ngày 17/4/2019 cüa UBND 
tinh Quãng Trj ye vic diêu chinh Quyêt djnh chü truong dâu tu so 200/QD-
UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh Quâng Trj; Quyêt djnh so 1644/QD-
UBND ngây 24/6/2020 cüa UBND tinh Quãng Trj ye vic diêu chinh Quyêt 
djnh chü truong dâu tu so 200/QD-UBND ngày 24/01/2019 cüa UBND tinh 
Quãng Trj và Quyet djnh diêu chinh chü truong dâu tu so 850/QD-UBND ngày 
17/4/2019 cUa UBND tinh Quáng Trj. 

+ Tài 1iu v dánh giá tác dng dn rnôi tru&ng cüa dr an theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye bão v mOi tru&ng, dâu tu, dâu tu công: Dir an dã duqc UBND tinh 
Quãng Trj phê duyt Báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ng t?i  Quyêt djnh sO 
2382/QD-UBND ngáy 10/9/2019. 

- V trng rung thay th: Phuong an trng rung thay th cia ducic Cong ty 
co phân din gió Tan Linh phOi hqp vai don vj tu van lip, Phuong an sê trInh 
các cap có thâm quyen sau khi có van ban chap thun chü trucmg chuyen mic 
dIch sü dung thng sang thrc hin dir an. 
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2. Sr phü hçp vó'i quy hoch sfr diing quy hotch lam nghip quôc 
gia theo quy dlnh  cüa pháp 1ut v quy hoicIi 

a) Sr phü hcip vOi quy hoch, k ho?ch str diing dt 

- Dir an có Quyêt djnh s 4979/QD-BCT ngày 27/12/2018 cUa Bô Cong 
thixang ye vic phé duyt bO sung dr an Nba may Din gió Tan Linh vào Quy 
hoch phát triên din hrc Giai doan 2016 - 2025, có xét den náni 2035 và Quy 
hoch phát triên din gió giai doan den 2020, tam nhIn dn nàm 2030 tinh 
Quãng Tn; 

- Di,r an có trong quy hoach, k hoach sir ding dAt cüa huyn Hthng Hóa 
thrçic Uy ban nhân dan tinh phé duyt tai  các Quyêt djnh: So 419/QD-UBND 
ngày 27/02/2019, so 959/QD-LTBND ngày 09/4/2020. 

b) Si,r phü hcTp vâi quy hoach bâo v và phát trin rirng, quy hoach 03 loai 
rrng cüa tinh Quâng Trj. 

- Báo cáo thuy& mirth, bàn d hin trng rmg (t 1 bàn d 1/2.000), kt 
qua diêu tra rirng phü hcrp vài quy hoach 3 1oi thng. 

- Dii an có Nghj quyt so 04/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa HDND 
tinh Quãng Trj ye vic quyêt dnh chU tnrang các dir an thu hôi dat vã các dr an 
chuyên miic dIch sr diing dat phát sinh trong näm 2019. 

3. Kêt quãvdanh giá tácdng rnôi triro'ng cüa dir an theo quy d!nh 
cua phap lut ye bao vç moi trtro'ng, dau tin, dau ttr cong 

Dii an dä 1p báo cáo dánh giá tác dng mOi tnu&ng và dà dUVC UBND tinh 
Quáng Trj phê duyt tai  Quyêt djnh so 2382/QD-UBND ngày 10/9/20 19. 

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

vixc lan can.  Thüc day chuyên djch co câu nguOn nhân 1irc và chuyên djch co 
câu kinh tê cüa tinh; thüc day thirc hin thành cong qua trinh Cong nghip hóa - 
Hin dai  hóa, nãng cao däi song kinh tê, vAn hóa, xâ hi và trInh d cho nhân 
dan trong vüng. 

5. Sir cn thiêt du tir dir an 

Dr kin khi dr an di vào boat dng s tao  cong An vic lam cho khoáng 500 
lao dng. Vic phát tniên thành cong dir an së dóng gop vào ngân sách nhà nuâc 
thông qua mt sO cac khoân thu nhu: Tiên thuê dat, thuê VAT, thuê thu nhp 
doanh nghip, thuê thu nhp cá nhân, thué xuât, nhp khâu và mt sO thuê khác. 
Dánh giá tong the cho thây Dir an së gop phân day nhanh sir phát triên cüa ngành 
nAng huqng tái tao tai tinh Quâng Trj, do do yjéc dâu tu dir an là rat can thiêt. 

6. V! trI, din tIch thiyc hin dir an 

a) Vj trI: Ti tiu khu 692, xA Hi.ràng Tan, huyn HuOng Hóa, tinh Quâng Trj. 

b) Din tIch thrc hin dir an: 3,3287 ha rírng và dAt lam nghip; gm có: 
+ Rmg tnng phông h: 2,9691 ha; 
+ Dat lam nghip khOng có rmg: 0,3 596 ha. 

c) Kt qua diu tra rtrng: Phü hcip, dung v&i hin trang nlrng. 
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III. KET QUA THM B!NH 
Can cir vào kt qua thm djnh hsa d nghj chü trwrng chuyn rn1ic dIch 

sr ding r&ng cüa Dr an, Hi dông thâm djnh dã bô phiêu dánh giá ho scy, kêt 
qua nhi.r sau: 

S6 phiu dü diu kin trmnh Hi dhng nhân dan tinh quy& djnh chU truang 
chuyên miic dIch sr diing rmg sang miic dIch khác: 10/10 Phiêu. 

: S phiu dü diu kiin trInh Hi dng nhân dan tinh quy& djnh chü tnrang 
chuyên mic dIch sfr dçtng thng sang miic dIch khác nhixng phâi chinh sira bô 
sung: 0/10 Phiêu. 

- S phiu không dü diu kin trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chü 
trucmg chuyên mic dIch sà diing rrng sang miic dIch khác: 0/10 Phiêu. 

Can ci'r h scx dir an và quy djnh ti Nghj djnh s 83/2020/ND-CP ngày 
15/7/2020 cüa ChInh phü, Dii an Nhà may din gió Tan Linh, tinh Quãng Trj dCi 
diêu kin và dáp 1rng dU tiêu chI. 

IV. MEN NGH, BE XUAT 

Vi các ni dung thm djnh nhi.r trên, UBND tinh Quáng Trj báo cáo Hi 
dông nhân dan tinh kêt qua thârn djnh, kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem 
xét, quyêt djnh chü tn.rclng chuyên mvc  dIch s1r diing rirng sang mltc dich khácL. 

Nc! n/ian: 
- Nhtr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ: NN&PTNT; 
Th&MT, KH&DT; CTh; 
- UBND huyn Huâng Hóa; 
- Cong iy côphân din gió Tan Linh; 
- Chi cic Kiêm lâip; 
-LLruVT, TN. f 



UBND TINH QUANG TRJ CQNG IIOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HDTD CHUYEN MUC }MCH Doc lap - Tir do - Hanh ph tic 

SlY DVNG RlYNG 

S&  06 /BB-HDTD Quáng Tn, ngày  3 thángJ., nà,n 2020 

BIEN BAN 
H9p Hui dng thm dnh h so' d ngh quyt dlnh  chfl trtrong chuyn myc 
dIch sfr dyng rtrng sang myc dIch khác cüa (ti chtic/cá nhân): Cong ty C 

phân Din gió Tan Linh 

I. Ten Hi dng: 

Hi dcng thm djnh h sc d nghj quy& djnh chti truing chuyn mic dIch 
sir diing rrng sang mvc  dIch khác dê thirc hin Dir an: Nhâ may Din gió Tan 
Linh (Dot 3). Hôi dông ducic thành 1p theo Quyt djnh so 1906/QD-UBND 
ngày 17/7/2020 ctia Uy ban nhãn dan tinh Quáng Trj. 

II. Thãnh phn tham gia cuc hçp Hi ding: 

- Thành viên có mat: 10/10 

- Thành viên vng mat: 0 

III. Thô'i gian và dla  dim cuc h9p Hi d1ng: 

- Thai gian: Tr 16 gi 30 ngày 02/12/2020 dn 17 gR 30 ngày 02/12/2020 

- Dia dim: Ti Tru Sä UBND tinh Quãng Trj. 

LV. Ni dung và din bin cuc hop: 

4.1. Thu k thông báo 1 do cuc hop và giài thiu thành phAn tham dr; 
giâi thiu ngithi chti trI cuc hp diêu hành cuc hop. 

4.2. T chirc,, cá nhân d nghj quyt djnh chti truang chuyén mic dIch sü 
diing rmg trInh bay torn tat ni dung H si. 

4.3. Thão 1un, trao di gita thành viên Hi dong: 

4.4. " kin nhân xét v H so: sa dä cO dU diu kin quy djnh tai  Nghj 
djnh s 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cUa ChInh phü ye vic sCra di, bô sung 
mt s diêu cCta Nghj djnh 156/201 8TND-CP quy djnh chi tiêt thi hânh mt so 
diêu ctia Lut Lam nghip và các quy djnh hin hành ctia Nhà nuâc. 

D nghj UBND tinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quy& djnh. 

4.5. kin ctia các dai  biu tham dir (nu có): Không. 

V. Kt qua kiêm phiu thâm djnh: 

5.1. S phiu dü diu kin trInh quyt dinh  chü truang chuyn rn1ic dich si.'r 
dicing rlrng sang miic dIch khác: 10/10 Phiêu. 

5.2. S phiu không dti diu kin trInh quyt djnh chü tri.wng chuyn mçlc 
dIch sr diing rtrng sang miic dIch khác: 0/0 Phiêu. 



VI. Kt 1un cuc hQp: 
6.1. Chü tjch Hi dng kt 1un: 

Hi dng thm djnh thng nht thông qua h sc d nghj quyt ctjnh chü 
trlIong chuyên mixc dIch s1'r diing rmg, dé nghj UBND tinh trInh Ht5i dông nhân 
dan tinh xem xét quyêt djnh chü truang chuyên miic dIch str ding rirng sang 
miic dIch khác. 

6.2. kin khác cüa các thânh viên Hi dng (nu cO): 

Biên ban ducTc 1p hoàn thành vào hi 17 gi 30 ngày 02/12/2020, t?i tr1i sâ 
UBND tinh Quáng Tn .1. 

THIXKY CHIJTQA 
ten, ghi rô ho và tén) ('Kj ten, ghi rö hQ và ten, dóng '- cci quan,) 

' .h A Doan Viet Cong 

Noi nhân: 
- Sà Nông nghip&PTNT; 
-Luu: VT,NN. 

PHO CHU T!CH  UBND TINH 
- A Ha Sy Bong 
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