
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 1498/UBND-KT&HT 
V/v góp ý hồ sơ đề nghị bổ sung dự án 

Nhà máy điện mặt trời Ngọc Sơn vào 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 

năm 2035 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày 22  tháng  7  năm 2019 

                                           
Kính gửi:  Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

 
ơ 

Ngày 09/7/2019, UBND huyện nhận được Văn bản số 815/SCT-QLNL 

của Sở Công Thương về việc góp ý hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Nhà máy điện 

mặt trời Ngọc Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2016-2025, có xét đến năm 2035; Sau khi xem xét nội dung hồ sơ đề nghị bổ 

sung quy hoạch và tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Thạch Hà báo 

cáo Sở Công Thương một số nội dung sau: 

1. Về chủ trương:  

Thống nhất đề xuất UBND tỉnh trình Tổng cục Điện lực và Năng lượng 

tái tạo thẩm định, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt 

trời Ngọc Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-

2025, có xét đến năm 2035. 

2. Về hiện trạng khu đất đề xuất:  

Khu đất khảo sát có diện tích khoảng 36 ha tại thôn Ngọc Hà, do UBND 

xã Ngọc Sơn quản lý; hiện trạng (theo trích lục bản đồ địa chính) gồm: 14,4ha là 

đất bằng chưa sử dụng (đất hoang hóa, đất vùng đồi núi đã khai thác), 17ha đất 

hồ đập (đập 19-5) và 4,6ha đất trồng cây lâu năm khác. 

 Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà báo cáo Sở Công Thương tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - TT Huyện ủy; TT HĐND; 

  - BTV Huyện ủy; 

  - CT, các PCT UBND huyện; 

  - Các phòng: TCKH, TNMT,  

     KT&HT, NN&PTNT; 

  - Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Trần Việt Hà 
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