UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6561 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 5

năm 2022

V/v khảo sát, lập hồ sơ bổ sung
quy hoạch dự án nhà máy điện
gió tại huyện Nga Sơn của Công
ty CP đầu tư Hacom Holdings.

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Nga Sơn;
- Công ty CP đầu tư Hacom Holdings.

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 32/CV-HACOM ngày
15/3/2022 của Công ty CP đầu tư Hacom Holdings về việc đề nghị khảo sát,
nghiên cứu, lập quy hoạch đồ án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc
gia trên biển thị xã Nghi Sơn, huyện Nga Sơn, huyện Hậu Lộc. Trên cơ sở ý kiến
đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 1179/SCT-QLĐN ngày 04/5/2022
(kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Nga
Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý cho Công ty CP đầu tư Hacom Holdings nghiên cứu, khảo sát,
thu thập dữ liệu để đánh giá khả năng quy hoạch và đầu tư dự án điện gió tại khu
vực trên bờ các xã: Nga Tân, Nga Thủy, huyện Nga Sơn với tọa độ như đề xuất
của Sở Công Thương tại Công văn số 1179/SCT-QLĐN ngày 04/5/2022 nêu trên.
Công ty CP đầu tư Hacom Holdings tự bỏ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập hồ
sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện gió tại huyện Nga Sơn vào Quy hoạch
phát triển điện lực quốc gia; đơn vị tự chịu rủi ro nếu dự án thực hiện theo cơ chế
đấu thầu và không được hoàn trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến nội dung công
việc nêu trên.
Yêu cầu Công ty CP đầu tư Hacom Holdings trong quá trình nghiên cứu,
khảo sát, lập quy hoạch phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính
quyền địa phương và các cơ quan liên quan để triển khai các thủ tục theo đúng
quy định; xác định cụ thể vị trí cột đo gió thử nghiệm, vùng nghiên cứu lập quy
hoạch, đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động an ninh quốc phòng; các hoạt động
quân sự và thế trận phòng thủ của tỉnh, huyện; đất di tích văn hóa; đất du lịch;

hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản; các dự án, quy hoạch khác đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Công
Thương kết quả thực hiện.
2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nga Sơn
và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ,
kiểm tra việc khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ quy hoạch các dự án điện gió của
Công ty CP đầu tư Hacom Holdings, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành
của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T05.13).
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