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ơ 

Ngày 21/8/2019, UBND huyện Thạch Hà nhận được Văn bản số 

5564/UBND-KT1 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc rà soát các dự án điện mặt 

trời đã và đang đề xuất bổ sung quy hoạch, thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn 

tỉnh; Sau khi kiểm tra, rà soát tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện 

Thạch Hà báo cáo Sở Công Thương các dự án đã và đang đề xuất bổ sung quy 

hoạch, thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện như sau: 

1. Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Sơn:  

Công ty cổ phần đầu tư điện Thành Vinh (mã số doanh nghiệp 

3002138175 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh 

cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2019; trụ sở chính: 253 đường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh; người đại diện theo pháp luật ông: Võ Tá Vinh - Giám đốc, đề 

xuất thực hiện dự án như sau: 

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Ngọc Sơn. 

- Địa điểm thực hiện: Thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.  

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 38 ha. 

- Quy mô công suất: Khoảng 30MWp (công suất cụ thể sẽ được xác định 

chính xác ở các bước tiếp theo). 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 750,3 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác. 

- Tiến độ thực hiện: 2019-2020. 

- Về hiện trạng đất: Khu đất khảo sát có diện tích khoảng 38 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), 19ha đất hồ đập (đập 19-5); 4,6ha đất trồng cây lâu năm khác. 

Trong đó, khu vực 14,4ha đất bằng chưa sử dụng đã được quy hoạch đất 

tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch nông thôn mới của xã Ngọc Sơn. 

- Về quy hoạch điện lực: UBND huyện 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. 

 - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án chưa có trong phương án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 của huyện Thạch Hà được phê duyệt. Để triển khai thực hiện dư án cần bổ 

sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất 

đai. 

- Về đấu nối: Phương án đấu nối dự kiến vào đường dây 110kV từ trạm 

500kV Hà Tĩnh đi Trạm 110kV Hương Khê. 

- Về đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi (đập 19-5): Trong khu vực khảo sát 

lập dự án có Đập 19-5 (khoảng 19 ha) với nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu cho 

nông nghiệp. Nhà đầu tư đã cam kết việc khảo sát, thực hiện dự án sẽ không ảnh 

hưởng đến an toàn hồ đập, không ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu. 

- Về năng lực tài chính: Báo cáo đề xuất dự án sơ bộ của nhà đầu tư chưa 

nêu phương án tài chính cụ thể đối với dự án này; Công ty có vốn điều lệ 280 tỷ 

đồng để triển khai thực hiện dự án.  

Việc thẩm định năng lực tài chính và phương án kinh doanh cụ thể của 

nhà đầu tư sẽ được thực hiện sau khi nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án ở 

bước xin chấp thuận chủ trương đầu tư. 

2. Dự án Nhà máy điện mặt trời Trị Lạc 

Công ty cổ phần ECO SUN (mã số doanh nghiệp 3002136114 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp đăng ký lần đầu 

ngày 10/5/2019; trụ sở chính: 15 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; người đại 

diện theo pháp luật ông: Trần Ngọc Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề xuất 

thực hiện dự án như sau: 

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Trị Lạc. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Thạch Trị và Thạch Lạc, huyện Thạch Hà.  

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 60,2 ha. 

- Quy mô công suất: Khoảng 50MWp (công suất cụ thể sẽ được xác định 

chính xác ở các bước tiếp theo). 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 917,9 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn thực hiện: 20% vốn tự có của doanh nghiệp và 80% vốn vay 

tín dụng từ các ngân hàng trong nước và quốc tế. 

- Tiến độ thực hiện: 2019-2021. 

- Về hiện trạng đất: Khu đất khảo sát có diện tích khoảng 60,2 ha tại các 

thôn Đồng Khánh và Hồng Dinh của xã Thạch Trị và thôn Quang Lạc của xã 

Thạch Lạc, hiện trạng (theo trích lục bản đồ địa chính) gồm: 4,7 ha là đất bằng 



 

chưa sử dụng (đất hoang hóa), 48ha đất trồng rừng sản xuất (thuộc rừng trồng 

kém hiệu quả); 7,5ha đất trồng cây hàng năm khác. 

Trong đó, diện tích cụ thể tại các xã như sau: 

+ Tại xã Thạch Trị 51,5ha bao gồm: 2,7 ha là đất bằng chưa sử dụng, 41,3 

ha đất trồng rừng sản xuất (thuộc rừng trồng kém hiệu quả); 7,5 ha đất trồng cây 

hàng năm khác. 

+ Tại xã Thạch Lạc 8,7ha bao gồm: 6,7 ha đất trồng rừng sản xuất (thuộc 

rừng trồng kém hiệu quả); 2 ha đất bằng chưa sử dụng. 

 - Về lộ trình GPMB Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê: 

Vị trí khu đất nằm trong lộ trình GPMB từ năm 2028-2033 được phê duyệt tại 

Quyết định 1358/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

lộ trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ 

Thạch Khê điều chỉnh. 

 - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án chưa có trong phương án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 của huyện Thạch Hà được phê duyệt. Để triển khai thực hiện dư án cần bổ 

sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất 

đai. 

- Về quy hoạch điện lực: UBND huyện 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 Lạc Trị vào Quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. 

- Về đấu nối: Phương án đấu nối dự kiến đấu nối ở cấp điện áp 110kV và 

đấu nối về thanh cái 110kV của trạm 220kV Hà Tĩnh. 

- Về năng lực tài chính: Theo hồ sơ đề xuất, Công ty cổ phần ECO SUN 

là doanh nghiệp mới được thành lập ngày 10/5/2019 (với số vốn điều lệ đăng ký 

là 300 tỷ đồng). Hiện tại Công ty chưa có báo cáo tài chính nên chưa có sở để 

đánh giá năng lực tài chính của Nhà đầu tư. Tuy nhiên trong trường hợp Công ty 

thực hiện góp đủ vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp trong vòng 

90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì mức 

vốn nói trên của Nhà đầu tư đạt tỷ lệ 20% tổng mức đầu tư dự án là có thể đảm 

bảo được điều kiện giao đất, cho thuê đất.  

Ngoài ra, xét thấy các cổ đông sáng lập Công ty hầu hết là cổ đông chính 

của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Đức, là một trong nhưng doanh nghiệp 

có thương hiệu, năng lực tài chính và đã từng thực hiện một số dự án lớn trên địa 

bàn tỉnh. Do đó việc chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp đã có 

những cơ sở nhất định để xem xét.  



Ngoài ra hiện nay trên địa bàn đang có nhà đầu tư là Công ty cổ phần 

Công nghệ tài nguyên năng lượng đã có Văn bản đề xuất xin khảo sát, nghiên 

cứu lập dự án đầu tư ”Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” với một số thông tin như 

sau: 

- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Công nghệ tài nguyên năng lượng (mã số 

doanh nghiệp 0107249952 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22/9/2017; trụ sở chính: số 6 đường 

Mạc Đĩnh Chi, phường Mạc Đĩnh Chi, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội; người đại 

diện theo pháp luật bà: Dương Quỳnh Hoa – Giám đốc, đề xuất thực hiện dự án 

như sau: 

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời kết hợp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà.  

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 123 ha. 

- Quy mô công suất: Khoảng 100MWp (công suất cụ thể sẽ được xác định 

chính xác ở các bước tiếp theo). 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.184 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn thực hiện: 20% vốn tự có của doanh nghiệp và 80% vốn vay 

tín dụng từ các ngân hàng trong nước và quốc tế. 

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành dự án trong thời gian 16 tháng, kể từ 

ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (khoảng tháng 02/2021). 

- Về chủ trương xin khảo sát, nghiện cứu lập dự án đầu tư: UBND huyện 

thống nhất cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư. 

- Về hiện trạng đất: Khu đất nhà đầu tư đề xuất có diện tích khoảng 123 

ha, trong đó: 37 ha đất đã giao cho Công ty Thủy sản biển Miền Trung thực hiện 

dự án nuôi tôm trên cát (hiện nay dự án chưa triển khai thực hiện); 56 ha thuộc 

khu vực dự án nông nghiệp công nghệ cao của FLC (phần diện tích này nhà đầu 

tư chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất; hiện trạng là đất 

đang giao các hộ, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và một phần đất 

do UBND xã quản lý); 30 ha đất rừng sản xuất do UBND xã quản lý (trong đó 

có 03 hộ đang trồng rừng trên diện tích khoảng 9 ha). 

 - Về lộ trình GPMB Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê: 

Vị trí khu đất nằm trong lộ trình GPMB từ năm 2028-2033 được phê duyệt tại 

Quyết định 1358/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

lộ trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ 

Thạch Khê điều chỉnh. 



 

 - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dự án chưa có trong phương án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 của huyện Thạch Hà được phê duyệt. Để triển khai thực hiện dư án cần bổ 

sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất 

đai. 

- Về quy hoạch điện lực: Dự án chưa có trong Quy hoạch phát triển điện 

lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.  

- Về đấu nối: Khu vực các xã Thạch Trị, Thạch Lạc, Cẩm Hòa đang có 

nhiều dự án điện mặt trời đã và đang triển khai như Nhà máy điện mặt trời Cẩm 

Hòa 50 MW (đã hoạt động), Nhà máy điện mặt trời Lạc Trị 50 MW (đang bổ 

sung quy hoạch); do vậy, việc thực hiện thêm dự án có quy mô 100 MW tại khu 

vực này cần đánh giá kỹ phương án đấu nối, khả năng đáp ứng phụ tải. 

- Về năng lực tài chính: Báo cáo đề xuất dự án sơ bộ của nhà đầu tư chưa 

nêu phương án tài chính cụ thể đối với các dự án cũng như cung cấp các tài liệu 

chứng minh năng lực tài chính, nên chưa có cơ sở đánh giá năng lực tài chính 

của nhà đầu tư.  

 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; 

  - CT, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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