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TỜ TRÌNH 

Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng  

rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

 Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 25/7/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

1428/SNN-KL ngày 01/7/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Nhà 

máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy 

nhiệt điện BOT Vũng Áng II, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung về dự án: 

Theo Quyết định số 0538/QĐ-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công thương 

về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT 

Vũng Áng II, thông tin chung về Dự án như sau: 

- Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO). 

- Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Điện I. 

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tăng công suất nguồn phát từ nhiên liệu hóa 

thạch để đáp ứng nhu cầu phát điện vào mùa khô. 

- Quy mô đầu tư xây dựng: Nhà máy nhiệt điện đốt than với tổng công 

suất lắp máy 1320 MW. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thị 

xã Kỳ Anh). 

- Loại, cấp công trình: Loại A, công trình công nghiệp năng lượng cấp I. 

- Hình thức quản lý dự án: Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - 

kinh doanh - chuyển giao (BOT). 

2. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Theo báo cáo thẩm định của Sở Công thương tại Văn bản số 998/SCT-

QLNL ngày 30/6/2021; của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 

602/KKT-QLĐT ngày 29/6/2021:  
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Dự án đã được Hội khoa học kỷ thuật nhiệt Việt Nam thẩm tra ngày 

30/7/2010, nêu “Xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II với mục tiêu 

đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn sau 2015, đảm bảo 

việc phát triển cơ cấu nguồn điện hợp lý giữa các miền, nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện, giảm tổn thất và giá thành sản xuất, truyền tải điện năng trung bình của 

hệ thống cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp khu 

vực Bắc Trung Bộ...”, do vậy, việc triển khai thực hiện dự án thực sự cần thiết. 

Dự án Nhà nhiệt điện BOT Vũng Áng II đã có trong Quy hoạch phát triển 

Điện lực Quốc gia VI giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025, được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2007 

(2 tổ máy, công suất 1200MW, chủ đầu tư là CTCP Lilama) và Quy hoạch phát 

triển Điện lực Quốc gia VII giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 tại 

Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 (2 tổ máy, công suất 1200MW, chủ 

đầu tư là VAPCO/BOT) và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

3. Về kết quả đánh giá tài nguyên rừng vùng đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng: 

Theo báo cáo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 

số 1428/SNN-KL ngày 01/7/2021: Diện tích có rừng cần chuyển mục đích sử 

dụng sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (bao gồm các 

hạng mục: Tuyến ống xỉ, Bãi xỉ, Đường ống xả nước làm mát, Đường vào nhà 

máy, Khu vực hệ thống nước làm mát, trạm bơm, Khu vực tổ hợp thiết bị 2) là 

24,42ha, thuộc 04 khoảnh - 03 tiểu khu (9,95ha rừng phòng hộ; 9,31ha rừng sản 

xuất và 5,16 ha ngoài Quy hoạch 3 loại rừng) nằm trên địa bàn hành chính xã Kỳ 

Lợi, phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh - thị xã Kỳ Anh do cộng đồng thôn quản lý 

1,08ha; hộ gia đình quản lý 23,34ha. Hiện trạng là rừng trồng, loài cây Phi lao, 

Keo, Đạch đàn.  

Chi tiết gồm: Xã Kỳ Lợi: Lô 7, 8, 9 - Khoảnh 9 - Tiểu khu 353; Lô 10, 11. 

Phường Kỳ Trinh: Lô 3b, 5 - Khoảnh 1; Lô 1a, 1b, 3a - Khoảnh 2 thuộc 

Tiểu khu 358D; Lô 4, 2a, 2b, 2c. 

Phường Kỳ Thịnh: Lô 6 - Khoảnh 1 - Tiểu khu 359 

 (Chi tiết có phụ lục và hồ sơ kèm theo) 

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan: 

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II đã tuân thủ các quy định 

của pháp luật liên quan, cụ thể: 

- Pháp luật đất đai: Dự án (bao gồm các hạng mục: Nhà máy chính, Bãi 

xỉ, Bãi đổ đất hữu cơ, Bãi thi công và các hạng mục phụ trợ) tại thị xã Kỳ Anh 

phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Kỳ 

Anh (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-UBND, ngày 

25/02/2019) và phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Kỳ Anh 

(được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020).  
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- Pháp luật lâm nghiệp: Trình tự thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo các quy định của Luật Lâm 

nghiệp và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 25/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Pháp luật đầu tư: Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II đã được 

Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 

0538/QĐ-BCT ngày 28/01/2011, phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi tại các Quyết định: số 664/QĐ-BCT ngày 21/3/2019, số 1248/QĐ-BCT ngày 

04/5/2020 theo Luật Đầu tư. 

- Pháp luật môi trường: Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tại Quyết định số 

3055/QĐ-BTNMT ngày 08/10/2018 theo Luật Môi trường. 

- Pháp luật Xây dựng: Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đã được 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh điều chỉnh, bổ sung tọa độ các mốc giải phóng 

mặt bằng Dự án Khu nhà máy chính, bãi thải xỉ, các bãi thi công, tuyến ống xả 

nước làm mát, tuyến ống thải tro xỉ tại Quyết định số 24/QĐ-KKT ngày 

05/3/2019 theo Luật Xây dựng. 

5. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch Lâm 

nghiệp: 

- Về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo báo cáo thẩm 

định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2387/STNMT- ĐĐ26 

ngày 29/6/2021: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (bao gồm các hạng 

mục: Nhà máy chính, Bãi xỉ, Bãi đổ đất hữu cơ, Bãi thi công và các hạng mục 

phụ trợ) tại thị xã Kỳ Anh phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 của thị xã Kỳ Anh (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

582/QĐ-UBND, ngày 25/02/2019) và phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thị xã Kỳ Anh (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

4500/QĐ-UBND ngày 29/12/2020).   

- Về quy hoạch Lâm nghiệp: Theo các Quyết định số: 807/QĐ-UBND ngày 

03/3/2020; số 607/QĐ-UBND ngày 03/3/2017, số 2735/QĐ-UBND ngày 

15/8/2019 của UBND tỉnh: Diện tích đưa vào khảo sát, đánh giá tài nguyên rừng 

vùng chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án phù hợp với số liệu 

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; phù hợp với số liệu điều chỉnh 

quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội; đánh giá tác động đến môi trường của dự án: 

* Hiệu quả kinh tế - xã hội: Theo báo cáo thẩm định của Sở Công thương 

tại Văn bản số 998/SCT-QLNL ngày 30 /6/2021, của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh tại Văn bản số 602/KKT-QLĐT ngày 29/6/2021: Dự án đã được Hội khoa 

học kỷ thuật nhiệt Việt Nam thẩm tra ngày 30/7/2010, thể hiện khi thực hiện Dự 

án sẽ mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, cụ thể: 
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Nhà máy điện BOT Vũng Áng II khi vận hành sẽ đáp ứng một phần nhu 

cầu phụ tải điện đang tăng của Việt Nam (sản lượng điện trung bình năm khoảng 

8,529GWh). Ngoài ra, Dự án cũng giúp tăng tỷ trọng nhiệt điện trong hệ thống 

điện quốc gia, góp phần ổn định điện cung cấp cho nền kinh tế. 

Việc đầu tư Dự án có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội đối với thị xã Kỳ 

Anh nói riêng, tỉnh nhà nói chung, như: Trong thời gian xây dựng, Dự án sẽ tạo 

thêm công ăn việc làm cho doanh nghiệp xây dựng trong địa phương và cả nước, 

nhất là các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, ước tính lượng lao động 

phục vụ xây dựng Dự án khoảng 4.000 - 5.000 người. Khi Dự án đi vào vận hành 

ổn định sẽ tạo việc làm cho một bộ phận lao động địa phương (ước tính số lượng 

cán bộ, công nhân viên là 286 người), tăng thu ngân sách cho tỉnh từ đóng thuế 

(nộp thuế nội địa trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng 300 tỷ đồng/năm), thúc đẩy 

đáng kể sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kỳ Anh và của tỉnh. 

* Đánh giá tác động đến môi trường của dự án: Theo báo cáo thẩm định 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2387/STNMT-ĐĐ26 ngày 

29/6/2021: Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT ngày 

08/10/2018. Theo đó, các nội dung yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nhà 

đầu tư trong quá trình triển khai dự án đã được nêu rõ trong quyết định phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

7. Kiến nghị, đề xuất: 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017, quy định về thẩm 

quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, theo đó trường hợp 

này thẩm quyền thuộc HĐND tỉnh (Điều 20). Về hồ sơ và trình tự thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ. 

Căn cứ các quy định như đã nêu trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 24,42 ha rừng nêu trên 

sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II, làm cơ sở để các cơ 

quan liên quan triển khai các nội dung tiếp theo về thủ tục, hồ sơ chuyển mục 

đích sử dụng rừng đảm bảo đúng quy định. 

(Có dự thảo Nghị quyết và tài liệu liên quan kèm theo) 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

  Đặng Ngọc Sơn 
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