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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến việc tiếp tục
triển khai dự án thủy điện Tam
Thanh và thủy điện Sơn Lư trên sông
Lò, huyện Quan Sơn.

Kính gửi: Sở Công thương Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 1683/SCT-QLĐN ngày 15/6/2022 của Sở Công
thương về việc tham gia ý kiến việc tiếp tục triển khai dự án thủy điện Tam Thanh và
thủy điện Sơn Lư trên sông Lò, huyện Quan Sơn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, theo
chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Dự án Bậc thang thủy điện trên Sông Lò, huyện Quan Sơn được Chủ tịch
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày
25/10/2017. Đến nay, bậc thang thủy điện Trung Xuân đã hoàn thành đầu tư xây
dựng và chính thức phát điện thương mại vào tháng 9/2020. Các bậc thang thủy điện
Sơn Lư, Tam Thanh đang thực hiện giãn tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh; đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho chuyển mục đích sử
dụng rừng tự nhiên tại văn bản số 1890/TTg-NN ngày 27/12/2018.
Xét thấy hiện nay bậc thang thủy điện Trung Xuân đã đi vào vận hành
theo đúng tiến độ; các bậc thang thủy điện Sơn Lư và Tam Thanh đã được Sở
Công Thương chủ trì, tổ chức rà soát, đánh giá tác động và đã thực hiện việc rà
soát, tham vấn 3 vòng. Mặt khác, tại Biên bản làm việc ngày 21/4/2022, Đoàn
Công tác của Bộ Công Thương đã có ý kiến "đối với 2 dự án thủy điện Sơn Lư
và Tam Thanh: Trên cơ sở kết quả rà soát kỹ lưỡng và ý kiến tham vấn cộng
đồng tại địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, chấp thuận để các dự án
được tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng". Vì vậy, Sở Nông nghiệp và
PTNT thống nhất việc tiếp tục triển khai các dự án thủy điện nêu trên. Nếu được
cấp có thẩm quyền chấp thuận, đề nghị Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các
bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về Lâm
nghiệp; Phòng, chống thiên tai và các lĩnh vực có liên quan.
Đề nghị Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
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