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TỜ TRÌNH 

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

rừng sang xây dựng Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy  

thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia 

 
 

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 

3081/SNN-KL ngày 14/12/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. 

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 xây dựng Tuyến đường 

dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia, cụ 

thể như sau: 

1. Thông tin chung về dự án: 

Theo Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi tại huyện 

Vũ Quang; điều chỉnh chủ trương tại các Quyết định: số 2567/QĐ-UBND ngày 

05/9/2017, số 3165/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, số 181/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 và số 30/QĐ-UBND ngày 11/5/2021, thông tin chung về dự án như sau: 

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi. 

- Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Ngàn Trươi. 

- Địa điểm xây dựng Nhà máy: Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh. Địa điểm xây dựng Tuyến đường dây 110kV: huyện Vũ Quang và 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 402.896 triệu đồng (riêng Tuyến đường dây 

110kV: 90.096 triệu đồng). 

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

- Hình thức đầu tư: Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư thực hiện dự án. 

- Phương án quản lý, vận hành dự án: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý và vận 

hành dự án. 
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- Thời hạn hoạt động của dự án: 40 năm kể từ ngày ban hành quyết định 

cho thuê đất. 

- Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Bắt đầu từ Quý IV/2017 đến Quý 

III/2022. 

2. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

2663/SKHĐT-DNĐT ngày 08/10/2021, Văn bản số 3250/SKHĐT-DNĐT ngày 

27/11/2021:  

Dự án “Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh” là Dự án 

đa mục tiêu, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế các huyện 

Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh và 

một phần phía Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là các vùng khô hạn, khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của gió Lào, nóng và khô. Lượng mưa phân 

bố không đều theo thời gian trong năm cùng với địa hình dốc, thảm thực vật 

thưa là những yếu tố làm giảm khả năng điều tiết của các dòng sông gây ra tình 

trạng khô hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. 

Đối với cây trồng hàng năm không những thiếu nước trong mùa khô mà còn 

thiếu nước ngay trong mùa mưa khi gặp thời tiết bất lợi. Khi hoàn thiện xây 

dựng xong công trình đầu mối Ngàn Trươi tạo ra một hồ chứa với dung tích 704 

triệu m³, có nhiệm vụ cấp nước công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát điện và giảm nhẹ thiên tai.  

Dự án thủy điện Ngàn Trươi là một hợp phần của dự án “Hệ thống thủy lợi 

Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh”. Nhà máy thủy điện được phát điện 

theo chế độ tưới, nước được lấy từ hồ chứa dẫn qua đường hầm bên bờ trái đập 

chính chảy thẳng vào tuốc bin của nhà máy, hồ chứa nước được điều tiết nhiều 

năm. Vị trí tuyến công trình đầu mối hồ chứa (đập chính) đặt tại xã Hương Đại 

(thị trấn Vũ Quang), huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. 

Dự án thủy điện Ngàn Trươi sử dụng cột nước của hồ chứa thủy lợi đã có 

sẵn để xây dựng Nhà máy thủy điện nhằm tận dụng tối đa nguồn năng lượng 

nước (nguồn năng lượng sạch) để phát điện làm tăng hiệu quả tối ưu cho công 

trình cũng như thúc đẩy nền xã hội…Việc kết hợp thủy lợi và thủy điện sẽ 

không gây ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh, ngập lụt cho hạ du do tận dụng 

hồ chứa và công trình thủy lợi đã có sẵn. 

Dự án đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

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 các Văn 

bản: số 2995/SNN-KL ngày 02/12/2021, số 3081/SNN-KL ngày 14/12/2021: 

Diện tích có rừng cần chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng Tuyến đường dây 

110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia là 0,61 ha, 

thuộc Khoảnh 1 - Tiểu khu 137A (thị trấn Vũ Quang); Khoảnh 10, 11, 12 - Tiểu 

khu 62 (xã Thọ Điền) - huyện Vũ Quang; Khoảnh 3 - Tiểu khu 41 (xã Quang 
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Diệm) - huyện Hương Sơn; đối tượng quy hoạch sản xuất do hộ gia đình quản lý. 

Hiện trạng là rừng trồng, loài cây Keo. Chi tiết gồm: 

* Thị trấn Vũ Quang: Lô 1, 2, 3, 4, 5 - Khoảnh 1 - tiểu khu 137A. 

* Xã Thọ Điền: Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Khoảnh 10, Lô 3, 4 - Khoảnh 11, Lô 

1, 2, 3 - Khoảnh 12 thuộc Tiểu khu 62. 

* Xã Quang Diệm: Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Khoảnh 3 - Tiểu khu 41. 

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

Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới 

điện quốc gia đã tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, cụ thể: 

- Pháp luật đất đai: Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện 

Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia nằm trên địa bàn 02 huyện Vũ Quang, Hương 

Sơn đã có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (tại địa bàn huyện Vũ Quang với 

diện tích 2,5ha, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 

07/01/2021, tại địa bàn huyện Hương Sơn với diện tích 1,89ha được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 18/01/2021); Dự án đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết số 

256/NQ-HĐND ngày 08/12/2020. 

- 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 thủy điện Ngàn Trươi tại huyện Vũ 

Quang đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

3810/QĐ-UBND ngày 05/10/2015; điều chỉnh chủ trương tại các Quyết định số 

2567/QĐ-UBND ngày 05/9/2017, số 3165/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, số 

181/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 và số 30/QĐ-UBND ngày 11/5/2021. Công ty 

CP thủy điện Ngàn Trươi đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hạng mục: 

Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện 

quốc gia tại Quyết định số 13/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2020.   

- Pháp luật môi trường: Hạng mục Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà 

máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 

765/GXN-STNMT ngày 13/12/2021. 

- Pháp luật điện lực: Thoả thuận hướng tuyến: Được chấp thuận theo Văn 

bản số 6790/UBND-KT2 ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận 

phương án hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn 

Trươi vào lưới điện quốc gia.  

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

nghiệp: 
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- Về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo ý kiến thẩm định 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4022/STNMT- ĐĐ26 ngày 

11/10/2021, Văn bản số 4907/STNMT- ĐĐ26 ngày 29/11/2021: Tuyến đường 

dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia nằm 

trên địa bàn 02 huyện Vũ Quang, Hương Sơn đã có trong Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021; Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi 

đất tại Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 08/12/2020. Yêu cầu UBND các 

huyện Vũ Quang, Hương Sơn cập nhật dự án này vào phương án Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Về quy hoạch Lâm nghiệp: Vị trí, ranh giới, địa danh, diện tích, đối 

tượng, hiện trạng rừng giữa hồ sơ đánh giá tài nguyên rừng phù hợp với thực tế 

hiện trường. 

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

 - Hiệu quả kinh tế - xã hội: Theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Văn bản số 2663/SKHĐT-DNĐT ngày 08/10/2021, Văn bản số 

3250/SKHĐT-DNĐT ngày 27/11/2021: Việc triển khai thực hiện Dự án sẽ đem 

lại hiệu quả về các mặt như sau: 

Dự án cung cấp nguồn phụ tải tại chỗ cho các nhà máy công nghiệp, điện 

sản xuất, điện sinh hoạt góp phần ổn định lưới điện khu vực. Với công suất 

25,5MW, hàng năm Dự án tạo ra điện lượng hơn 73 triệu kWh góp phần đảm 

bảo an ninh năng lượng Quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết số 55-NQ/TW 

ngày 11/02/2020 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. 

Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi khi đi vào hoạt động, hàng 

năm sẽ đóng góp cho ngân sách của tỉnh và Nhà nước hơn 30 tỷ đồng. Số tiền 

nộp ngân sách sẽ tăng lên sau khi dự án có lãi sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Vũ Quang, nâng 

cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. 

Dự án đi vào hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nước của hồ chứa 

nước Ngàn Trươi. Đồng thời, cải tạo, bảo vệ môi trường, cấp nước sản xuất, 

sinh hoạt cho nhân dân huyện Vũ Quang và vùng hạ du. 

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 40 người lao 

động địa phương với mức thu nhập ổn định.  

Hiệu quả dự án: Theo hồ sơ Nhà đầu tư cung cấp, Nhà đầu tư đã tiến hành 

ước tính chi phí đầu tư, doanh thu và chi phí hàng năm và lập bảng tính hiệu quả 

tài chính của dự án trong 40 năm thực hiện dự án; theo phương án này, chỉ số 

NPV (giá trị hiện tại thuần) > 0, B/C>1 thể hiện dự án có hiệu quả để triển khai 

đầu tư. 

- Đánh giá tác động đến môi trường của dự án: Hạng mục Tuyến đường 

dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi 

trường tại Giấy xác nhận số 765/GXN-STNMT ngày 13/12/2021. 
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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 0,61 ha rừng nêu trên 

sang xây dựng Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi 

vào lưới điện quốc gia, 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. 

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, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn; 

- Công ty Cổ phần thủy điện Ngàn Trươi; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, DVC, NL4. 

 

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