
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SCT-QLNL 
V/v chuẩn bị nội dung làm 
việc với Chủ tịch Nước. 

Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh có văn bản số 1682/UBND-KT 

SKH-TH về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Chủ tịch Nước. Liên quan 

đến lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương báo cáo và đề xuất một số nội 

dung sau: 

1. Thành quả nổi bật trong phát triển năng lượng 

 Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Công Thương và các cấp Bộ, 

ngành trung ương, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số 

kết quả nhất định trong việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa 

bàn, cụ thể như sau: 

Đã được phê duyệt quy hoạch 31 dự án điện gió với tổng công suất 

1.177,2MW; 03 dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 149,5MWp 

(tương đương 127MW); 01 dự án nhà máy nhiệt điện than với công suất 

1.320MW, 02 dự án điện khí với tổng công suất 1.840MW và 18 dự án thủy 

điện (bao gồm cả Dự án Thuỷ lợi - Thủy điện Quảng Trị, công suất 64MW) 

với tổng công suất 260,5MW.  

Đến nay, đã có 19 dự án điện gió với tổng công suất 671,1MW; 03 dự 

án điện mặt trời với tổng công suất 127MW và 11 dự án thủy điện với tổng 

công suất 167,5MW đã đưa vào vận hành thương mại. Như vậy, tổng công 

suất phát điện trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 965,6MW. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành và địa 

phương tích cực hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác GPMB, 

biện pháp thi công để hoàn thành Dự án TBA 220kV Lao Bảo và đường dây 

220kV Đông Hà – Lao Bảo, Dự án Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà 

- Lao Bảo đúng tiến độ, đảm bảo giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái 

tạo phía Tây của tỉnh. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 

lần thứ XVII, Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 
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2021 của Tỉnh uỷ Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 

tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia  của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về 

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuôc họp Thường trực Chính 

phủ về đề nghị bổ sung Trung tâm điện khi LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ủng hộ 

việc xây dựng “Tỉnh Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng Khu vực 

miền Trung”, tạo điều kiện cho Quảng Trị vững bước đi lên cùng cả nước; 

kiến nghị, đề xuất Chủ tịch Nước một số nội dung sau: 

- Quan tâm, chỉ đạo, có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công 

Thương xem xét đưa các dự án điện gió khu vực Tây Quảng Trị, quy mô công 

suất từ 1.800 - 2.700MW và thủy điện tích năng tỉnh Quảng Trị, quy mô công 

suất 1.200 - 1.700MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 

2021 - 2030 đồng bộ với tiến độ đầu tư Dự án đường dây và trạm biến áp 

500kV Hướng Hóa như Dự thảo quy hoạch. 

- Đối với Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 - 

1.500MW:  

Tỉnh Quảng Trị kiến nghị Chủ tịch Nước có ý kiến với Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét đưa Dự án Trung tâm khí LNG Hải 

Lăng - 1,500MW (giai đoạn 1) vào vận hành năm 2026 - 2027 theo như văn 

bản số 154/TTg-CN ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án này được tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời 

chập thuận nhà đầu tư cho Tổ hợp nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn 

T&T, Tổng Công ty Năng lượng Hanwha, Tổng Công ty khí Hàn Quốc, Công 

ty Điện lực Nam Hàn Quốc). Đến nay, đã tổ chức Lễ khởi công hợp phần kỹ 

thuật vào ngày 15 tháng 01 năm 2022; đã hoàn thành 75% khối lượng công 

việc rà phá bom mìn, vật nổ; hoàn thành công tác khảo sát địa chất, địa hình, 

khảo sát tính toán thủy văn; hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy phép xây 

dựng giai đoạn 1 cho phần diện tích 1,5678 (ha).  

- Đối với Dự án Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 - 1.320MW: 

Để đảm bảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc giai giai đoạn 2021 - 2030, có 

xét đến năm 2045 có tính kế thừa, tránh các hệ quả pháp lý cho Chính phủ đối 

với các dự án đã giao chủ đầu tư có yếu tố nước ngoài; tỉnh Quảng Trị kính đề 
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nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp 

tục ủng hộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 - 1.320MW như quy hoạch 

đã được duyệt. 

Trên đây là một số nội dung làm việc với Chủ tịch nước, Sở Công 

Thương cung cấp để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VT, QLNL. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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