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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2019

V/v chủ trương nghiên cứu, khảo
sát, lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà
máy điện mặt trời tại xã Đức
Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh
Quảng Ngãi

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Công ty CP Phát triển năng lượng Trung Sơn.
t đề ngh củ Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Trung Sơn tại
Công văn số 79/TSE-KT&DA ngày 05/6/2019 về việc đề ngh xin chủ trương
khảo sát đầu tư xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời Đức Chánh 1 và
Đức Chánh 2 tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức; ki n đề xuất củ Sở Công
Thương tại Công văn số 1239/SCT-Q N ngày 10/7/2019, Chủ t ch Uỷ b n
nhân dân tỉnh c ki n như s u:
1. Đồng về chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng
Trung Sơn được nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy điện
mặt trời tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, làm cơ sở trình UBND tỉnh xem
x t, quy t đ nh.
2. Một số yêu cầu đối với Nhà đầu tư:
a) Trong quá trình nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án, Công
ty Cổ phần phát triển năng lượng Trung Sơn cần lự ch n đơn v tư vấn c
năng lực, kinh nghiệm trong l nh vực năng lượng mặt trời để lập hồ sơ dự án
và lưu một số nội dung s u:
- Các thông số về cường độ bức xạ mặt trời, số giờ nắng trong năm,
điều kiện khí hậu vùng dự án... phải được điều tr , thống kê, đo đạt tại hiện
trường.
- Điều tr , khảo sát, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên (đ hình,
đ chất, khí tượng, thủy văn), gi o thông - vận tải, công trình lưới điện, khả
năng đấu nối vào lưới điện khu vực....
- Sơ bộ đánh giá và ki n ngh giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
củ dự án đối với môi trường - xã hội.
- Dự án đảm bảo sử d ng thi t b , công nghệ hiện đại, c nguồn gốc
xuất xứ r ràng, hiệu suất năng lượng c o, chư qu sử d ng, n toàn và thân
thiện với môi trường; Chứng minh nguồn vốn huy động để thực hiện dự án.

- Chỉ được phát triển dự án điện mặt trời tại khu vực c hiệu quả sử d ng
đất thấp và không chồng lấn với các dự án khác. Đồng thời, Nhà đầu tư phải
th m vấn ki n củ cộng đồng, chính quyền đ phương trong khu vực dự án
để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển kh i thực hiện.
b) Trong thời gi n 06 tháng kể từ ngày b n hành văn bản này, Nhà đầu tư
phải hoàn thành công tác nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án; báo
cáo UBND tỉnh xem x t theo quy đ nh.
c) Nhà đầu tư phải tự ch u toàn bộ chi phí nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ
đề xuất dự án (kể cả trong trường hợp không được chấp nhận dự án).
3. Gi o Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức và
các sở ngành c liên qu n hướng d n, h trợ Nhà đầu tư trong quá trình nghiên
cứu, khảo sát lập hồ sơ dự án; kiểm tr , rà soát các Đồ án quy hoạch, các chủ
trương củ cấp thẩm quyền liên qu n đ n việc đề xuất đầu tư dự án tại v trí
nêu trên, đảm bảo không chồng lấn với các dự án khác; báo cáo UBND tỉnh
xem x t, cho ki n theo quy đ nh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: K hoạch và Đầu tư, ây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, TH, NN, CBTH;
- ưu: VT, CN D (ttrung301)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính

