
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TTr-UBND Quảng Nam, ngày    tháng 6 năm 2022
    

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác để xây dựng hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm 

+ Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn 
trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 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;

Căn cứ Công văn số 1214/TTg-CN ngày 30/9/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc chủ trương nhập khẩu điện từ Cụm nhà máy thuỷ điện NamKong 1, 
2, 3, nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) và các công trình lưới điện 220kV 
phục vụ đấu nối;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Điện 2 (đơn vị quản lý dự án) tại Tờ 
trình số 45/TTr-EVNPMB2 ngày 04/5/2022 và căn cứ kết quả thẩm định của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 154/BC-NN&PTNT ngày 07/6/2022; 
UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hạng mục Móng trụ và 
hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV 
Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh 
Quảng Nam; cụ thể như sau:

I. Thông tin dự án 
1. Tên dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ 

Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (viết tắt là Dự án).
2. Địa điểm thực hiện: Tại các xã: La Dêê, Chà Vàl, Tà Bhinh và Tà Pơơ 

thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
3. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
4. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Điện 2.
5. Mục tiêu đầu tư của dự án: Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh 

Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nhập khẩu 
điện từ cụm Nhà máy điện gió Monsoon (Lào) về Việt Nam.

6. Loại, cấp công trình: Công trình Năng lượng, cấp đặc biệt, nhóm B.
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7. Quy mô dự án: Xây dựng khoảng 44,71 km đường dây 02 mạch 500kV 
từ cụm Nhà máy điện gió Monsoon (Lào) đến TBA 500kV Thạnh Mỹ.

8. Tổng diện tích chiếm đất của dự án: 388.344 m2, trong đó:
- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn (móng trụ) của dự án: 247.928 m2.
- Diện tích chiếm đất tạm (đường tạm + bãi tập kết) của dự án: 140.416 m2.
II. Sự cần thiết đầu tư Dự án
Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt 

Nam) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương nhập khẩu điện và phương 
án đấu nối Cụm nhà máy điện gió Monsoon (Lào) về Việt Nam tại Công văn số 
938/TTg-CN ngày 21/7/2020, với mục tiêu của Dự án là nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) về Việt 
Nam và phù hợp với Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký 
kết ngày 24/02/2019 về Hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện, mỏ và 
Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào đã được ký kết 
ngày 05/10/2016.

Tại Công văn số 8488/BCT-ĐL ngày 07/11/2019 của Bộ Công Thương xác 
định: Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Văn bản số 332/EVN-
HĐTV ngày 09/8/2019) về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện toàn quốc đến 
năm 2025, thì năm 2020 có thể đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội. Tuy nhiên, do hệ thống điện gần như không có dự phòng nguồn điện, nên 
năm 2020 có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện, các tình huống cực đoan như: 
nhu cầu phụ tải cao hơn dự báo và/hoặc lưu lượng nước về các hồ thủy điện kém 
và/hoặc nhiên liệu (than, khí) cho phát điện thiếu hụt.

Trong giai đoạn 2021-2025: do nhiều dự án nguồn điện lớn và các chuỗi dự 
án khí Lô B, Cá Voi Xanh bị chậm tiến độ so với quy hoạch được duyệt, nên hệ 
thống sẽ thiếu điện trong cả giai đoạn 2021-2025 (mặc dù đã phải huy động tối đa 
các nguồn điện, kể cả các nguồn điện chạy dầu). Sản lượng thiếu hụt năm
2021 khoảng 6,6 tỷ kWh, đến năm 2022 tăng lên khoảng 11,8 tỷ kWh, năm
2023 có thể lên đến 15 tỷ kWh (tương ứng khoảng 5% nhu cầu), các năm 2024,
2025 mức thiếu hụt giảm dần nếu các dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh và các dự án
nguồn điện đồng bộ được đưa vào vận hành.

Đối với các nguồn điện truyền thống (nhiệt điện, thủy điện) đang triển khai 
theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh khó có thể đẩy sớm so với tiến độ Bộ Công 
Thương đã rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019, việc 
bổ sung quy hoạch để đầu tư các dự án nguồn điện truyền thống mới sẽ không đáp 
ứng tiến độ hoàn thành trước năm 2025. 

Như vậy, việc tăng cường nhập khẩu điện từ Lào, trong đó có Nhà máy điện 
gió Monsoon là cần thiết để góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện 
Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cũng như các năm sau 2030.

 Theo ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 879/SCT-QLNLKT 
ngày 23/5/2022 thì các tuyến đường tạm, bãi tập kết là các hạng mục phụ trợ phục 
vụ cho việc thi công móng trụ (chủ yếu vận chuyển vật tư, máy móc, thiết bị,…). 
Với tính chất đặc thù của tuyến đường dây 500kV đi vượt rừng, núi có địa hình 
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phức tạp nên các vị trí móng trụ nằm xa các tuyến đường giao thông hiện hữu. Do 
vậy, cần thiết phải đầu tư các hạng mục phụ trợ này để phục vụ công tác vận 
chuyển vật tư, máy móc, thiết bị đến vị trí móng để phục vụ thi công móng trụ 
đường dây. Tuy nhiên, các tuyến đường tạm phải đảm bảo nguyên tắc tận dụng 
tối đa các đường hiện hữu, đường tuần tra, đường mòn dân sinh để làm đường tạm 
vận chuyển nhằm giảm thiếu tối đa tác động đến rừng.

III. Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra 
rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); diện tích theo: Loại rừng (rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, 
rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối 
với rừng trồng)

1. Về diện tích, hiện trạng và quy hoạch 03 loại rừng
Theo Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng và đất rừng hạng mục móng 

trụ (đất chiếm dụng vĩnh viễn); hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + Bãi tập kết) 
do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ lập được Sở Nông nghiệp và PTNT xác 
nhận tại Công văn số 420/SNN&PTNT-CCKL ngày 07/3/2022 và Công văn số 
924/SNN&PTNT-CCKL ngày 29/4/2022, cụ thể:

Hiện trạng

TT Quy hoạch Đất chưa có 
rừng (m2)

Rừng tự 
nhiên (m2)

Rừng 
trồng (m2)

Tổng diện tích 
(m2)

1 Rừng phòng hộ 17.602 154.869 0 172.471
2 Rừng sản xuất 23.310 12.734 19.887 55.931
3 Ngoài QH (N3LR) 96.091 28.466 35.385 159.942

Tổng Cộng 137.003 196.069 55.272 388.344
Đối chiếu diện tích rừng trồng 35.385 m2 ngoài quy hoạch 03 loại rừng 

(gồm 24.680 m2 thuộc hạng mục móng trụ và 10.705 m2 thuộc hạng mục sử dụng 
tạm) với Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng 
Nam, thì có 1.246 m2 được quy hoạch là rừng sản xuất.

Như vậy, diện tích rừng trồng phải thực hiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 
dựng hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm là: 21.133 m2 (hạng mục móng 
trụ: 14.864 m2, hạng mục sử dụng tạm: 6.269 m2), tổng trữ lượng 413,70 m3.

2. Nguồn gốc hình thành rừng trồng
Diện tích 21.133 m2 rừng trồng (gồm: 19.887 m2 thuộc quy hoạch rừng sản 

xuất theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và 1.246 m2 thuộc quy 
hoạch rừng sản xuất theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của 
UBND tỉnh) là rừng trồng được hình thành do người dân tự trồng trên đất do 
UBND xã quản lý và trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam 
Giang.

3. Vị trí khu rừng 
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3.1. Hạng mục móng trụ
- Khoảnh 4 tiểu khu 343 xã Chà Vàl.
- Khoảnh 3, khoảnh 4 tiểu khu 302 xã Tà Bhinh.
- Khoảnh 3, khoảnh 4, khoảnh 6, khoảnh 9 tiểu khu 294 xã Tà Pơơ.
3.2. Hạng mục sử dụng tạm
- Khoảnh 4 tiểu khu 347 xã La Dêê.
- Khoảnh 2 tiểu khu 295; khoảnh 4 tiểu khu 302 xã Tà Bhinh.
- Khoảnh 3, khoảnh 4, khoảnh 6, khoảnh 9 tiểu khu 294 xã Tà Pơơ.
 (Chi tiết về vị trí lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính; điều kiện lập 

địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên); loài cây (đối với rừng trồng) tại các Báo 
cáo kết quả điều tra đánh giá hiện trạng rừng hạng mục móng trụ và hạng mục 
sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết) do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ 
lập đính kèm).

IV. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan
1. Phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
- Theo Công văn số 8488/BCT-ĐL ngày 07/11/2019 của Bộ Công Thương 

thì: Chủ trương liên kết lưới điện để trao đổi, mua bán điện giữa Việt Nam và
các nước trong khu vực nói chung và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nói riêng
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016 phê duyệt Quy hoạch đ iện VII đ iều chỉnh và Quyết đ ịnh số
167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 phê duyệt đề án Chính sách phát triển đồng bộ kết 
cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong 
các liên kết khu vực.

- Theo ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 879/SCT-QLNLKT 
ngày 23/5/2022 xác định: 

 Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt 
Nam) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) 
tại Công văn số 938/TTg-CN ngày 21/7/2020 để tiếp nhận công suất từ Cụm nhà 
máy điện gió Monsoon (Lào) bán điện về Việt Nam.

Vị trí xây dựng Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh 
thổ Việt Nam) và mở rộng ngăn lộ 500kV tại TBA 500kV Thạnh Mỹ đã được 
UBND tỉnh thỏa thuận vị trí xây dựng và hướng tuyến đường dây tại Công văn số 
5152/UBND-KTN ngày 10/8/2021.

2. Phù hợp về pháp luật đầu tư 
Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư năm 2020: Dự án 

Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) đã được 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu 
nối nhà máy điện gió Monsoon (Lào) tại Công văn số 938/TTg-CN ngày 
21/7/2020, UBND tỉnh thoả thuận vị trí xây dựng và hướng tuyến dự án tại Công 
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văn số 5152/UBND-KTN ngày 10/8/2021. Do đó xem như Dự án đã hoàn thành 
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Phù hợp giao thông: Theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn 
số 1509/SGTVT-KCHT ngày 30/5/2022 thì việc xây dựng đường dây 500kV 
Monsoon - Thạnh Mỹ là hết sức cần thiết, dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và UBND tỉnh thống nhất 
hướng tuyến; do vậy, Sở Giao thông vận tải thống nhất chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các hạng mục thuộc Dự án 
đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ.

Về hạng mục đường tạm và bãi tập kết: UBND tỉnh có Công văn số 
2991/UBND-KTN ngày 12/5/2022 thống nhất về nguyên tắc cho sử dụng hạng 
mục đường tạm và bãi tập kết để phục vụ thi công các hạng mục chính của dự án 
Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) đã được 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-EVN ngày 
05/4/2022.

4. Sự tuân thủ pháp luật về quy chế khu vực biên giới đất liền
- Theo ý kiến của Sở Ngoại vụ (Công văn số 346/SNgV-BG ngày 

16/5/2022) thì về hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc triển khai xây dựng hạng mục 
Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) của Dự án nằm 
trong khu vực biên giới đất liền của tỉnh phải thực hiện theo đúng quy định tại 
Điều 20, Hiệp định Quy chế quản lý Biên giới Việt Nam - Lào ký ngày 16/3/2016 
tại thủ đô Hà Nội và Điều 8, Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính 
phủ về Quy chế và quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên 
giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam. 

- Theo ý kiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (Công 
văn số 1279/BCH-TM ngày 18/5/2022):

Ngày 05/5/2022, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam 
cùng với đại diện Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tiến hành khảo sát thực địa 04 
(bốn) trụ điện: Trụ G 01 (VT1), Trụ (VT2), Trụ (VT3), Trụ (VT4) của dự án 
Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trong phạm vi biên giới tỉnh Quảng 
Nam, kết quả vị trí 04 (bốn) trụ điện không nằm trong phạm vi 100m kể từ đường 
biên giới Việt Nam - Lào nên không phải thực hiện theo Hiệp định quy chế quản 
lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Lào. Tuy nhiên 
có 03 (ba) trụ: G 01 (VT1), VT2, VT3 nằm trong phạm vi vành đai biên giới theo 
Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo “khu vực biên 
giới”, ”Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam nên phải thực hiện theo 
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực 
biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam.

5. Về thiết kế đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn
Theo ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 879/SCT-QLNLKT ngày 

23/5/2022 thì Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ 
Việt Nam) là Công trình Năng lượng cấp đặc biệt thuộc thẩm quyền thẩm định 
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của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam phê duyệt. Do vậy, các yêu cầu về đảm bảo kỹ thuật, an toàn điện khi 
thiết kế đường dây vượt rừng của công trình do Cục Điện lực và Năng lượng tái 
tạo thẩm định, đánh giá.

Theo giải trình của Ban Quản lý Dự án Điện 2 tại Công văn số 
1731/EVNPMB2-KTAT ngày 27/5/2022 thì: Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 
của dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) 
được thiết kế với giải pháp vượt rừng tại những đoạn tuyến đi qua rừng phòng hộ, 
rừng tự nhiên và đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương 
thẩm định tại Văn bản số 342/ĐL-KH&QH ngày 26/02/2022 và Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 577/QĐ-EVN ngày 
04/5/2022.  

Trong giai đoạn thiết kế tiếp theo (TKKT), theo quy định hồ sơ cũng sẽ 
được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thẩm định và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở để bảo 
đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà 
thầu thi công và tổ chức thi công theo quy định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Như vậy, Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh 
thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đảm bảo tính pháp lý và 
cơ bản đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về quy hoạch, 
chuẩn bị đầu tư xây dựng. Tuy nhiên có 03 (ba) trụ: G 01 (VT1), VT2, VT3 nằm 
trong phạm vi vành đai biên giới theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 
03/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xác định phạm vi vành đai biên 
giới, vị trí cắm biển báo “khu vực biên giới”,”Vùng cấm” trên tuyến biên giới tỉnh 
Quảng Nam. Do vậy, trong quá trình xây dựng chủ đầu tư phải thực hiện đúng 
theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu 
vực biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam.

V. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1190/STN&MT-QLĐĐ ngày 30/5/2022: Dự án Đường dây 500kV Monsoon - 
Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang đã được HĐND 
tỉnh Quảng Nam đưa vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tại Nghị Quyết 
số 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 với diện tích thu hồi là 48,00 ha, trong đó đất 
rừng phòng hộ 17,17 ha và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 tại Nghị Quyết số 84/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 48 ha, trong đó 
chuyển mục đích đất rừng phòng hộ 17,17 ha. Đồng thời Dự án đã đăng ký vào 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Giang và được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 với diện tích 32,83 ha, 
trong đó đất rừng phòng hộ 2,00 ha; diện tích còn lại sẽ tiếp tục đăng ký Kế hoạch 
sử dụng đất của huyện Nam Giang trong các năm tiếp theo. Dự án đã được Sở 
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Nông nghiệp và PTNT xác định hiện trạng rừng và quy hoạch 03 loại rừng tại 
Công văn số 420/SNN&PTNT ngày 07/3/2022 và Công văn số 924/SNN&PTNT-
CCKL ngày 29/4/2022 với tổng diện tích 388.344 m2 thực hiện dự án, trong đó 
có 217.202 m2 phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trong đó: 196.069 m2 
đất rừng tự nhiên, 21.133 m2 đất rừng trồng quy hoạch là đất rừng sản xuất là cơ 
bản phù hợp KHSD đất năm 2022 của huyện Nam Giang. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia
 Hiện nay, chưa có quy hoạch Lâm nghiệp cấp Quốc gia. Tuy nhiên, theo 

dự thảo quy hoạch Lâm nghiệp cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 
2050 thì Dự án đã được thống kê, rà soát, bổ sung vào chỉ tiêu chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác trong giai đoạn tới.

VI. Hiệu quả kinh tế - xã hội; mức độ tác động đến môi trường của dự 
án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư và đầu tư công

1. Hiệu quả kinh tế - xã hội
Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt 

Nam) với mục tiêu là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nhập khẩu điện từ cụm 
Nhà máy điện gió Monsoon (Lào) về Việt Nam; tăng cường công suất, nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn vận hành. 

Việc nhập khẩu điện của Lào là có lợi cho cả hai nước trong bối cảnh Lào 
có tiềm năng lớn về điện gió, thủy điện, nằm ở vị trí thuận lợi để kết nối điện với 
Việt Nam và đáp ứng được nhu cầu điện năng phục vụ phát triển, sản xuất và tiêu 
dùng cho địa phương cũng như của cả nước. 

Việc bổ sung đầu tư xây dựng Dự án là phù hợp với thỏa thuận giữa Việt 
Nam và Lào tại Biên bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự 
án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030. Nhằm hướng 
đến các mục tiêu phát triển của địa phương:

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động; tạo mọi điều kiện để phát triển và tăng năng lực cạnh 
tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn 
mới; tập trung phát triển công nghiệp cả chiều rộng và chiều sâu, với nhịp độ tăng 
trưởng cao; mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh phát triển 
du lịch.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. 
Phát triển và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

- Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường 
củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Về đánh giá tác động môi trường của dự án
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Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh 
giá tác động môi trường của Dự án tại Quyết định số 98/QĐ-STNMT ngày 
28/01/2022.

VII. Nhận xét, kiến nghị
Qua kết quả thẩm định hồ sơ dự án, Dự án Đường dây 500kV Monsoon - 

Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang đảm bảo điều kiện 
để trình quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy 
định tại điểm 3 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 
Chính phủ; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương 
chuyển mục đích sử dụng đối với: 21.133 m2 rừng trồng (hạng mục móng trụ: 
14.864 m2, hạng mục sử dụng tam: 6.269 m2) để thực hiện Dự án Đường dây 
500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, 
tỉnh Quảng Nam theo thẩm quyền.

 (Kèm theo các hồ sơ liên quan).
Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, 
KH&ĐT, CT, GTVT, NgV;
- BCH BĐBP tỉnh;
- UBND huyện Nam Giang;
- Ban Quản lý dự án Điện 2;
- Chi cục Kiểm lâm;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2022\To trinh\06 08 trinh quyet 
dinh chu truong cmdsdr duong day 500kv Monsoon-Thanh 
My.docx
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