UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 847 /SCT-QLNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 06 tháng 6 năm 2022

V/v bổ sung dự án Nhà máy
điện sinh khối Hùng Anh Quảng
Trị vào Quy hoạch phát triển
điện lực quốc gia.

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 2449/UBND- KT ngày
31/5/2022 về việc đề xuất dự án Nhà máy điện sinh khối Hùng Anh Quảng Trị
vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo đề nghị của Công ty CP Đầu tư
và Phát triển Năng Lượng Xanh Hùng Anh tại Văn bản số 05/5 ngày 24/5/2022.
Ngày 03/6/2022, Sở Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các đơn vị
có liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.
Thông qua cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất về chủ trương và đề
nghị Nhà đầu tư hoàn thiện Hồ sơ đề xuất dự án để báo cáo UBND tỉnh có văn
bản gửi Bộ Công Thương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung
Dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo quy định (gửi kèm Biên
bản cuộc họp ngày 03/6/2022).
Nay, Nhà đầu tư đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị và hoàn thiện hồ
sơ theo nội dung yêu cầu tại Biên bản cuộc họp ngày 03/6/2022 nêu trên; Dự án
Nhà máy điện sinh khối Hùng Anh Quảng Trị có diện tích khoảng 12ha thuộc xã
Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phù hợp với định hướng chung của
Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về từng bước nâng cao giá trị
gia tăng của gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ; phù hợp với mục tiêu, định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
Hồ sơ Báo cáo đề xuất dự án Nhà máy điện sinh khối Hùng Anh Quảng Trị
bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đáp ứng theo các quy định tại
Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ
chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Quyết định số
08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg; Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày
31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm
định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực; Thông tư số
44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển
dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho
các dự án điện sinh khối và Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT.
Vậy, Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công
Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung dự án nêu trên
vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia với các nội dung chính như sau:
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- Tên dự án: Dự án Nhà máy điện sinh khối Hùng Anh Quảng Trị.
- Nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng xanh Hùng Anh.
- Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 12ha. Với tọa độ các điểm như sau:
Ranh giới khu
vực dự án
A
B
C
D
E

Hệ tọa độ VN2000
Kinh tuyến trục 106°15´, múi chiếu 3°
X (m)
Y (m)
1886121.20
574301.90
1886132.10
574545.60
1885813.60
574623.40
1885728.20
574247.90
1885833.20
574220.90

- Quy mô công suất: (2x20)MW.
- Công nghệ sử dụng: Sử dụng loại Lò hơi tầng sôi tuần hoàn, cấu hình 01 lò
hơi và 01 tua bin - Máy phát 20MW.
- Phương án đấu nối: Dự án Nhà máy điện sinh khối Hùng Anh dự kiến đấu
nối về thanh cái 110kV trạm 110kV Vĩnh Linh dài khoảng 9 km hoặc đấu transit
vào đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà có sẵn, dài khoảng 0,5km.
(Chi tiết theo Hồ sơ báo cáo đề xuất Dự án Nhà máy điện sinh khối Hùng
Anh Quảng Trị bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực gửi kèm).
Vậy, Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Vĩnh Linh;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển
Năng lượng xanh Hùng Anh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.
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