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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa 5 ngày
BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường
BVMT Bảo vệ môi trường
BXD Bộ xây dựng
COD Nhu cầu oxy hóa học
CTNH Chất thải nguy hại
NĐ-CP Nghị định chính phủ
NH3 Khí amoniac
NO2 Nitơ đioxit
pH Chỉ số đo hoạt động của ion hyđro
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
QĐ Quyết định
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXD Tiêu chuẩn xây dựng
TN&MT Tài nguyên và môi trường
TSS Tổng chất rắn lơ lửng
TT Thông tư
UBND Ủy ban nhân dân
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Tên chủ Dự án đầu tư
- Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa
- Địa chỉ văn phòng: Số 02 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc

Trăng
- Người đại diện theo pháp luật của chủ Dự án đầu tư:

+ Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Trần Đức Sơn; Chức danh: Giám đốc.
+ Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Knox Logan William; Chức danh: Chủ

tịch Công ty.
- Điện thoại liên hệ với chủ dự án: 028.38992109
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2200752547 do phòng Đăng ký kinh doanh

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 19/10/2018,
cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 17/9/2021.
1.2. Tên Dự án đầu tư

- Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà máy điện gió Lạc Hòa có vị trí thực hiện tại
xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (thuộc vị trí số 20 theo Quyết định số
3579/QĐ-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung
hạng mục Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa công suất 30 MW vào Quy hoạch phát triển
điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035).

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi
trường của Dự án đầu tư:

+ Về thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV

· Hướng tuyến đường dây 110kV của Nhà máy điện gió Lạc Hòa được UBND
tỉnh Sóc Trăng thống nhất thỏa thuận tại văn bản số 2194/UBND-TH ngày 16/10/2019 về
việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 100kV Cụm nhà máy điện gió số 18 – 19 – 20 theo
quy hoạch điện gió Sóc Trăng.

· Công văn số 1575/UBND-TH ngày 02/08/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về
việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hòa Đông (19)
và Lạc Hòa (20).

+ Về thiết kế cơ sở: Công văn số 974//SCT-QLNL của Sở Công Thương ngày
12/8/2020 về việc hoàn thiện Thiết kế cơ sở Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa (vị trí số 20).

+ Thỏa thuận đấu nối: 05/2020/EVN SPC-WIND.LACHOA.ST giữa Tổng
Công ty Điện lực Miền Nam và Công ty TNHH Phong Điện Lạc Hòa.
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+ Văn bản số 948/SGTVT-KC ngày 01/06/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh
Sóc Trăng về việc chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa tạm thời trên sông Mỹ
Thanh thuộc xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

+ Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cho Dự án điện gió Lạc Hòa số
2685/NT-PC07 ngày 14/11/2022 do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ, công an tỉnh Sóc Trăng phê duyệt.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết
định số 2649/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy điện gió Lạc Hòa”.

- Văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường: Công văn số 1983/STNMT-MT ngày 19/8/2022 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo chi tiết các nội dung điều chỉnh của
Dự án điện gió Lạc Hòa.

- Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công): Dự án công trình năng lượng với công suất thiết kế 30MW, công trình năng lượng
cấp II.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án đầu tư
1.3.1. Công suất của Dự án đầu tư

Nhà máy điện gió Lạc Hòa có tổng 08 tuabin gió với tổng công suất 30MW (06 tua bia
có công suất 3,8MW và 02 tua bia có công suất 3,6MW). Sản lượng điện trung bình hàng
năm là 102,374 GWh.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư

- Quá trình sản xuất điện gió được thể hiện qua sơ đồ quy trình như sau:
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Hình 1.1: Sơ đồ công nghệ sản xuất điện của Nhà máy

- Mô tả sơ đồ quy trình: Nhờ có động năng của gió làm quay máy phát điện để chuyển
thành điện năng. Trong đó: bộ thu năng lượng gió là cánh tuabin gió làm quay trục tuabin,
thiết bị sản sinh điện năng là máy phát điện. Nguồn điện từ đầu ra của máy phát tuabin gió
là 3 pha xoay chiều 50Hz/0,72kV, sẽ được nâng áp lên 22kV thông qua các MBA
0,72/22kV-5150kVA lắp đặt tại trong buồng máy trên chân cột (DTA). Điện sau đó được
truyền theo các cáp ngầm 22kV đến trạm biến áp 22/110 kV Lạc Hòa và được chuyển tải
lên hệ thống lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 110 kV tại nhà máy điện gió Hòa
Đông.

- Cụ thể việc đấu nối các tuabin gió với nhau như sau: Toàn bộ các tuabin của Dự án
được kết nối với nhau bằng cáp ngầm 22kV và được chia thành 3 tuyến tới tủ phân phối
22kV trong nhà điều khiển trạm biến áp 22/110kV điện gió Lạc Hòa.

+ Tuyến 1: Kết nối tuabin 08 – tuabin 02 – tuabin 01 - Tủ phân phối 22kV. Các
tuabin gió được kết nối tới trạm phân phối bằng cáp ngầm.

+ Tuyến 2: Kết nối tuabin 04 – tuabin 03 - Tủ phân phối 22kV. Các tuabin gió
được kết nối với nhau và kết nối tới trạm phân phối bằng cáp ngầm thông qua tủ RMU bên
trong các tuabin.

+ Tuyến 3: Kết nối tuabin 07 - tuabin 06 – tuabin 05 - Tủ phân phối 22kV. Các
tuabin được kết nối với nhau và kết nối tới trạm phân phối bằng cáp ngầm thông qua tủ
RMU bên trong tuabin.

Gió

Cánh quạt

Rotor máy phát điện quay

Trạm biến áp 0,72/22kV

Cáp ngầm 22kV

Trạm biến áp 22/110kV Lạc
Hòa

Đường dây 110kV

Trạm biến áp 110 kV nhà máy
điện gió Hòa Đông
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1.3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư
Dự án sẽ tạo ra điện năng với sản lượng điện trung bình hàng năm là 112,323 GWh.

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung
cấp điện, nước của Dự án đầu tư
1.4.1 Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu của Dự án

- Nguyên liệu: Nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng tái tạo (gió) nên không sử dụng
nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

- Nhiên liệu: Do đặc trưng của ngành sản xuất điện gió không sử dụng các loại nhiên
liệu trực tiếp sản xuất điện mà chỉ sử dụng để làm mát và cách điện cho máy biến áp. Định
mức dùng cho 01 máy biến áp loại 40MVA là 21,4 tấn dầu, các trụ tuabin dùng máy biến
áp khô loại 0,72/22kV nên không dùng dầu làm mát. Đặc tính kỹ thuật của dầu dùng cho
máy biến áp: Tỷ trọng: 0,883 kg/dm3; Độ nhớt động học ở 40 0C: 9,5 mm2/s; Độ nhớt động
học ở 100 0C: 2,4 mm2/s; Điểm chớp cháy: 152 0C; Điện áp đánh thủng: >70kV.
1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của Dự án

- Điện: Nguồn điện tự dùng cho trạm được cung cấp qua đường dây 22kV từ lưới điện
địa phương.

- Nước: Với số lượng CBCNV là 10 người, lượng nước sử dụng hàng ngày là 0,8 m3.
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CHƯƠNG 2
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
2.1. Sự phù hợp của Dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án “Nhà máy điện gió Lạc Hòa” phù hợp với các quy định như sau:
- Quyết định số 3909/QĐ-BCT ngày 06/05/2014 của Bộ Công thương về Quy hoạch

phát triển Điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030.
- Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050.

- Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm
2030.

- Quyết định số 2630/QĐ-BCT ngày 27/07/2018 của Bộ Công thương về việc phê
duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến
năm 2035”.

- Quyết định số 3579/QĐ-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về
việc phê duyệt bổ sung hạng mục Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa công suất 30 MW vào
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035.

- Văn bản số 4818/BCT-ĐL ngày 02/07/2020 của Bộ Công thương về việc điều chỉnh
ranh giới Dự án Nhà máy điện gió Hòa Đông (vị trí số 19) và Nhà máy điện gió Lạc Hòa
(vị trí số 20).
2.2. Sự phù hợp của Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực chưa được
ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của
môi trường tiếp nhận chất thải. Tuy nhiên, Dự án thuộc loại hình sản xuất năng lượng tái
tạo thân thiện với môi trường không phát sinh khí thải, nước thải trực tiếp từ quá trình vận
hành và sản xuất điện ra môi trường nên hầu như không tác động đến môi trường khu vực.
Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải  sinh hoạt  của Dự án đã được đầu tư với  công suất  10
m3/ngày.đêm. Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo tiêu chuẩn cột B, QCVN
14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.
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CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

- Thoát nước mưa tại khu vực nhà điều hành:

Mặt bằng trạm được thiết kế trên khu vực không bị ngập lụt về mùa mưa, quanh trạm
bố trí các hố ga thu gom nước mưa (10 hố ga) với độ dốc i = 0,5%, đường kính ống D =
200mm.

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại Nhà máy như sau:

Hình 3.1: Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa của Dự án

- Thoát nước mưa tại tuabin:

Nước mưa từ các móng trụ tuabin được thu gom và chạy dọc theo tuyến đường giao
thông nội bộ, sau đó thoát ra tại các cửa thoát nước được thiết kế dọc tuyến đường với hệ
thống thoát nước bằng mương hở D400.

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải

- Đối với nước thải sản xuất: Nhà máy không có phát sinh nước thải sản xuất.

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom vào HTXLNT công
suất 10 m3/ngày. Đêm, được xử lý trước khi thải ra ngoài.

3.1.3. Xử lý nước thải
Hoạt động của Dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của 10 nhân viên với khối

lượng khoảng 0,8 m3/ngày, Dự án đã xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh
hoạt gồm 01 bể phốt 3 ngăn thể tích 1,8 m3 và 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với
công suất 10 m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt và nước thải vệ sinh từ bể phốt được dẫn về
hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo tiêu
chuẩn cột B, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
thải sinh hoạt.

Nước mưa Hố ga Môi trường tiếp nhận
Song chắn rác

Bùn đất Định kỳ nạo vét
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Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án

Nước thải vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ qua bể phốt, cùng với nước thải sinh hoạt sẽ được
đưa về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải. Bể điều hòa có chức năng thu gom nước
thải sinh hoạt trong Nhà máy trước khi vào các bể xử lý tiếp theo. Nước thải từ bể điều hòa
được bơm sang bể thiếu khí. Trong điều kiện không cung cấp oxy, là môi trường thuận lợi
cho các nhóm vi sinh vật thiếu khí (Denitrifier) phát triển. Dưới sự hoạt động của các nhóm
vi sinh vật thiếu khí diễn ra quá trình khử nitrat hóa để chuyển hóa nitrit, nitrat (NO2-, NO3-

) có trong nước thải thành khí N2 đồng thời một lượng các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước

Nước thải sinh hoạt

Hố gom

Bể điều hòa

Bể thiếu khí

Bể hiếu khí MBBR

Bể lắng

Máy thổi khí

Bể khử trùng

Nước thải sau xử lý đạt QCVN
14:2008/BTNMT, cột B

Xả thải
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thải cũng được các vi sinh vật nhóm này sử dụng nhằm tổng hợp tế bào mới. Nước thải sau
khi được xử lý tại bể thiếu khí sẽ chảy tràn qua bể hiếu khí.

Bể hiếu khí là bể xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học bùn hoạt tính. Tại bể
hiếu khí được bố trí hệ thống phân phối khí nhằm mục đích cung cấp oxy cho nhóm các vi
sinh vật hiếu khí phát triển. Phần lớn các chất ô nhiễm hữu cơ và amoni (NH4

+) có trong
nước thải sẽ được xử lý tại bể hiếu khí. Ngoài ra trong bể hiếu khí được bổ sung thêm các
giá thể đệm lơ lửng (MBBR) nhằm tăng cường khả năng xử lý các chất ô nhiễm của vi sinh
vật và giúp giảm thiểu tác động xấu đối với vi sinh vật trong bể trong trường hợp nồng độ
chất ô nhiễm của nước thải tăng bất thường hay xuất hiện hóa chất lạ trong nước thải.

Nước thải sau khi được lưu và xử lý tại bể MBBR sẽ được chảy tràn sang bể lắng.
Bể lắng có chức năng tách hỗn hợp bùn hoạt tính – nước thải. Hỗn hợp bùn hoạt tính – nước
thải sau xử lý được tách bằng phương pháp trọng lực. Các bông bùn hoạt tính có khối lượng
riêng lớn sẽ được lắng xuống dưới đáy bể, phần nước sau lắng ở bên trên được thu vào máng
thu nước rồi chảy tràn sang bể khử trùng. Đáy bể lắng được thiết kế vát nhằm mục đích thu
bùn hoạt tính lắng. Bể khử trùng là bể xử lý cuối cùng trong hệ thống xử lý nước thải. Nhiệm
vụ của bể khử trùng là tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong nước thải sau xử lý. Hóa chất khử
trùng  là  Ozone,  được  cấp  vào  bể với  lưu  lượng  được  tính  toán  rõ  ràng  tương
ứng với lưu lượng nước thải. Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo tiêu chuẩn
cột B, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh
hoạt. Nước thải sau xử lý sẽ thải môi trường.

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của HTXLNT

STT Tên công trình Số lượng Thể tích
1  Bể thu gom 1 2,88 m3

2 Bể điều hòa 1 8,8 m3

3 Bể thiếu khí 1 8,8 m3

4  Bể hiếu khí MBBR 1 9,3 m3

5  Bể lắng 1 9,3 m3

6  Bể khử trùng 1 2,2 m3

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Nhà máy điện gió không phát sinh khí thải trong giai đoạn vận hành. Do đó, Dự án
không có hệ thống xử lý khí thải.

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

- Khối lượng CTR phát sinh

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 10 CBCNV
chủ yếu là thực phẩm (vỏ rau, củ quả,..), thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau ... với
khối lượng phát sinh là 08 kg/ngày.

+ Đối với chất thải rắn sản xuất: chủ yếu là giấy loại, bìa carton có khối lượng
khoảng 10 – 20 kg/tháng.
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- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

+ Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại theo quy định tại điều 75 Luật BVMT
2020, trong đó được chia thành các loại CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế như chai nhựa,
chai thủy tinh, túi nilon còn có khả năng sử dụng; chất thải thực phẩm như thức ăn thừa,
rau, củ quả thải,... và CTR sinh hoạt khác như bao bì ni lon hỏng, giấy lau,... Dự án bố trí
05 thùng rác loại 120L để thu gom CTR sinh hoạt. Dự án đã ký hợp đồng thuê Công ty
TNHH MTV Công trình đô thị Vĩnh Châu để thu gom định kỳ chất thải rắn sinh hoạt (Hợp
đồng đính kèm phụ lục).

+  Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: được thu gom vào thùng chứa
120L có nắp đậy và lưu trữ vào kho chứa có diện tích 7,8 m2.

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- Khối lượng CTNH phát sinh: Bao gồm hộp mực in, bóng đèn huỳnh quang, pin thải,
giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại; dầu biến áp thải và các bảng điều khiển, bộ chuyển đổi
AC/DC và các thiết bị điện nhiễm thành phần nguy hại khác.

Bảng 3.2: Danh mục chất thải nguy hại

STT Tên chất thải
Trạng

thái tồn
tại

Mã
CTNH

Khối
lượng

(kg/năm)
1. Hộp mực in thải Rắn 08 02 04

≤1.500

2. Bộ lọc dầu nhớt đã qua sử dụng Rắn 15 01 02
3. Các thiết bị linh kiện điện tử thải

hoặc các thiết bị điện có các linh
kiện điện

Rắn 16 01 13

4. Các loại dầu thủy lực thải khác Lỏng 17 01 07
5. Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải Lỏng 17 02 04
6. Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải Lỏng 17 06 01
7. Bao bì  mềm (đã  chứa  chất  khi  thải

ra là CTNH)
Rắn 18 01 01

8. Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02
9. Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác Rắn 18 01 04
10. Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các
mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị
nhiễm các thành phần nguy hại

Rắn 18 02 01

11. Các loại pin, ắc quy khác Rắn 19 06 05
12. Chất thải lẫn dầu Lỏng 19 07 01

Tổng cộng ≤1.500

- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại

+ CTNH tại Dự án được thu gom vào thùng chứa 120L có nắp đậy và lưu trữ vào
kho chứa có diện tích 7,8 m2. Kho chứa CTNH và kho chứa chất thải rắn thông thường là
02 kho riêng biệt trong khuôn viên dự án.
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+ Đối với dầu thải từ máy biến áp phát sinh từ công tác kiểm tra chất lượng dầu
máy biến áp trong quá trình vận hành được thực hiện định kỳ hàng năm, Công ty sẽ thuê
đơn vị có chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng dầu của máy biến áp (kiểm tra khả năng
cách điện của dầu máy biến áp), số lượng dầu lấy ra mỗi lần kiểm tra là khoảng 0,5 - 1 lít
trong tổng số lượng dầu máy biến áp; hoặc phát sinh khi gặp sự cố với khối lượng 17 tấn
dầu tương đương 20 m3 dầu. Trong trường hợp dầu máy biến áp đạt yêu cầu để tiếp tục sử
dụng, Công ty sẽ bổ sung lại bằng với lượng dầu đã lấy ra kiểm tra; trường hợp kiểm tra dầu
máy biến áp có độ cách điện không đạt yêu cầu thì đơn vị có chức năng mà Công ty thuê sẽ
tiến hành lọc dầu và cặn dầu sau khi lọc cũng sẽ được đơn vị có chức năng này thu gom, xử
lý. Khi dầu máy biến áp không đạt tiêu chuẩn cách điện nữa thì tiến hành thay dầu mới. Tất
cả lượng dầu máy biến áp thải ra để thay dầu mới vào sẽ được rút về và lưu chứa tạm thời
tại bể chứa dầu sự cố có thể tích 40,8m3. Sau đó, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức
năng xử lý chất thải nguy hại tiến hành thu gom và xử lý theo đúng quy định.

+ Đối với các loại CTNH còn lại dự kiến sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng
xử lý chất thải nguy hại định kỳ 2 lần/năm thu gom, đưa đi xử lý.

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn

Dự án không có các hoạt động sản xuất gây tiếng ồn lớn, tiếng ồn phát sinh chủ yếu
từ cánh quạt quay, Chủ Dự án đã áp dụng các biện pháp như sau:

- Vị trí đặt các tuabin gió được đảm bảo khoảng cách an toàn đối với khu dân cư gần
nhất ≥ 300m theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT giảm thiểu các tác động của
tiếng ồn và sóng hạ âm tới người dân.

- Định kỳ 01 lần/năm kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (như bôi dầu mỡ, kiểm
tra các cơ cấu truyền động,...) để máy móc hoạt động tình trạng tốt nhất, giảm thiểu tiếng
ồn.

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân như nút tai, bịt tai cho nhân viên khi làm việc tại
các vị trí ồn cao.

- Thực hiện giám sát môi trường định kỳ về đo độ ồn.

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử
nghiệm và khi Dự án đi vào vận hành
 3.6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ

- Hệ thống chống sét
+ Hệ thống chống sét: Bảo vệ chống sét đánh thẳng vào trạm và tuabin bằng kim

thu sét;

+ Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống hỗn hợp cọc thanh tạo thành lưới nối đất
dạng ô vuông, lưới nối đất sử dụng thép tròn mạ kẽm và cọc nối đất. Kim thu sét, cột cổng,
xà, trụ đỡ thiết bị, thiết bị, tủ điện nối đất bằng thép tròn mạ kẽm và dây đồng;
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+ Các máy móc thiết bị được sử dụng của Dự án có hồ sơ lý lịch đi kèm, có đầy
đủ các thông số kỹ thuật và thường xuyên được kiểm tra giám sát;

+ Dự án trang bị các dụng cụ chữa cháy như bể nước, bình CO2, thùng cát và
thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng cháy của cơ quan PCCC tỉnh Sóc Trăng.

+ Trong quá trình vận hành, khi có sự cố các rơle bảo vệ đặt trong trạm và trên
tuyến đường dây đấu nối tự động ngắt mạch để đảm bảo an toàn cho trạm và đường dây.

- Công tác phòng cháy chữa cháy
+ Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây dựng nội quy và phối hợp với các

cơ quan PCCC để tập huấn cho đội và định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội quy
đã định.

+ Trang bị hệ thống báo cháy tự động, phương tiện PCCC tại các hạng mục công
trình chính và nhà điều hành tuân thủ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng
cháy và chữa cháy số 68/TD-PCCC ngày 28/4/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

+ Tại trạm biến áp, xung quanh móng được xây thành để chứa lượng dầu máy
biến áp khi có sự cố, bên trong thành móng được đánh độ dốc đến bể thu dầu sự cố có thể
tích 40,8 m3 (6,75m x 4,5m x 2,7m).

+ Việc thiết kế, lắp đặt, đấu nối vào lưới điện quốc gia tuân thủ theo các quy định
về an toàn điện.

+ Quy định nghiêm cấm công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa,
diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa khi ra vào khu vực chứa dầu.

+ Khi xảy ra sự cố cháy nổ, Ban lãnh đạo công ty cần phải thông báo kịp thời
cho toàn bộ CBCNV trong Nhà máy biết, huy động tất cả các nguồn lực, phương tiện chữa
cháy kịp thời hạn chế đám cháy, liên lạc với phòng cảnh sát PCCC và y tế để ứng cứu tại
chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

 3.6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa tai nạn lao động, tai nạn giao thông

+ Tổ chức tập huấn an toàn lao động định kỳ cho toàn bộ công nhân sau khi được
tuyển dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

+ Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như găng tay, quần áo,
giày cách điện, dây đai an toàn khi leo trèo...vv đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân
phải mang theo bảo hộ lao động khi làm việc.

+ Đối với công nhân kỹ thuật thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn
nhằm vận hành tốt và an toàn các thiết bị máy móc.

+ Thường xuyên và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân 1 năm/lần.

 3.6.3. Đối với sự cố sạt lở đất, bão lũ

+ Thiết kế, xây dựng các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió mạnh.
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+ Các trụ tuabin được xây dựng kè đá, đầm nén chặt xung quanh hố móng nhằm
tránh các hiện tượng sạt lở đất làm hư hại móng công trình.

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ sự ổn định của hố móng, thực hiện gia cố móng nếu
thấy có nguy cơ xói xung quanh hố móng.

+ Đối với móng trụ đường dây 110kV được xây kè đá hộc và mương thoát nước
mưa để tránh nước mưa chảy tràn làm sạt lở chân công trình.

+ Hệ thống thoát nước mưa của khu vực nhà điều hành, trạm biến áp 110kV được
đổ bê tông nên nước mưa không thể ngấm vào đất làm cơ cấu đất yếu đi, do đó, hạn chế
được sự cố sạt lở.

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
 Biện pháp giảm thiểu tác động của điện từ trường

- Để giảm thiểu tác động của điện từ trường tới các đối tượng là nhà dân, người lao động
và các công trình, Chủ Dự án đã thiết kế xây dựng các thiết bị điện, đường dây dẫn đảm bảo
khoảng cách an toàn theo quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

- Trong đó, hành lang an toàn đường dây 110kV của Nhà máy rộng 16m đối với mạch
kép (đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp ≥ 4m); hành lang an toàn
của đường dây 22kV là 4m (đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp ≥
1.0m); Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt
đất là ≥7m. Các cán bộ kỹ thuật khi làm việc tại trạm biến áp có điện trường lớn có thiết bị
bảo hộ cách điện và chia thành nhiều ca để giảm thời gian tiếp xúc với thiết bị điện. Ngoài
ra, Chủ Dự án áp dụng thêm các biện pháp sau:

+ Đặt biển báo nguy hiểm những nơi phát ra nhiều điện từ trường để người dân
biết phòng tránh.

+ Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân thường xuyên làm việc trong
môi trường có nhiều điện từ trường.

+ Tập huấn cho người tham gia làm việc trong môi trường này biết các tác hại
của điện từ trường để phòng ngừa.

+ Những người bị bệnh tim mạch, bệnh bẩm sinh hạn chế làm công việc tiếp xúc
với khu vực có điện từ trường cao.
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CHƯƠNG 4
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án chủ yếu

là nước thải từ quá trình vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân viên; nước từ hoạt động tắm
giặt, nấu ăn. Số lượng nhân viên vận hành Dự án là 10 người. Trong thành phần của nước
thải này có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD),
chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây bệnh.

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 10 m3/ngày.đêm (Xin cấp phép theo công suất tối đa
của HTXLNT lắp đặt tại Dự án).

- Dòng nước thải: Số lượng dòng thải đề nghị cấp phép: 01
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Thông số ô nhiễm và giá

trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo Bảng 4.1.
Bảng 4.1: Các thông số giới hạn giá trị ô nhiễm của nước thải sinh hoạt tại dự án

STT Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT
Cột B

1 pH - 5-9

2 TDS mg/L 1.000

3 TSS mg/L 100

4 BOD5 mg/L 50

5 Amoni mg/L 10

6 Phosphat mg/L 10

7 Nitrat mg/L 50

8 Dầu mỡ động
thực vật

mg/L 20

9 Sunfua mg/L 4,0

10 Coliforms MPN/100ml 5.000

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
+ Vị trí xả thải: Nước thải sau xử lý được thoát theo cao độ qua đường ống PVC

ϕ90 vào nguồn tiếp nhận là ao nằm ở phía tây trong khuôn viên Dự án.
+ Tọa độ vị trí nguồn tiếp nhận (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục: 105°30’,

múi chiếu 6°): X: 1041793; Y: 566254.
+ Phương thức xả thải: Tự chảy.
+ Chế độ xả thải: 24/24.
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Ao nằm ở phía tây trong khuôn viên Dự án.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

Quá trình hoạt động của Dự án chỉ phát sinh bụi, khí thải từ các phương tiện giao
thông. Do đó, Chủ Dự án không đề nghị cấp phép đối với khí thải.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn

- Tiếng ồn: Phát sinh từ hoạt động của các tubin điện gió, do sự chuyển động của
những hệ thống cơ trong tuabin điện gió và dòng gió tác động vào cánh quạt. Tiếng ồn phát
ra từ tuabin gió là liên tục cả ngày lẫn đêm.

- Nguồn phát sinh tiếng ồn:
+ Nguồn 01: Hoạt động của tuabin gió; và
+ Nguồn 02: Hoạt động của máy biến áp.

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:
+ Tiếng ồn phát sinh từ các tuabin gió phải nằm trong giới hạn ≤70 dBA theo

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Bảng 4.2: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

Thông số Đơn vị
Từ 6 giờ đến

21 giờ
Từ 21 giờ đến

6 giờ
Áp dụng theo quy chuẩn

Độ ồn dBA 70 55 QCVN 26:2010/BTNMT

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường
 - Nguồn phát sinh: Từ hoạt động vận hành của dự án.
 - Thành phần: Nhựa, kim loại, sứ hỏng,…
 - Khối lượng: Khoảng 10 – 20 kg/tháng.
- Chất thải rắn sản xuất thông thường tại Dự án được thu gom vào thùng chứa 120L

có nắp đậy và lưu trữ vào kho chứa có diện tích 7,8 m2.
 - Biện pháp xử lý: Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom định kỳ và xử

lý đúng theo quy định.
4.5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn nguy hại

 - Nguồn phát sinh: Từ hoạt động vận hành của dự án.

-  Khối  lượng CTNH phát  sinh: Bao gồm hộp mực in, bóng đèn huỳnh quang, pin
thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại; dầu biến áp thải và các bảng điều khiển, bộ chuyển
đổi AC/DC và các thiết bị điện nhiễm thành phần nguy hại khác.

Bảng 4.3: Danh mục chất thải nguy hại

STT Tên chất thải
Trạng

thái tồn
tại

Mã
CTNH

Khối
lượng

(kg/năm)
1. Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 ≤1.500
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2. Bộ lọc dầu nhớt đã qua sử dụng Rắn 15 01 02
3. Các thiết bị linh kiện điện tử thải

hoặc các thiết bị điện có các linh
kiện điện

Rắn 16 01 13

4. Các loại dầu thủy lực thải khác Lỏng 17 01 07
5. Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải Lỏng 17 02 04
6. Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải Lỏng 17 06 01
7. Bao bì  mềm (đã  chứa  chất  khi  thải

ra là CTNH)
Rắn 18 01 01

8. Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02
9. Bao bì cứng thải bằng vật liệu khác Rắn 18 01 04
10. Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các
mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị
nhiễm các thành phần nguy hại

Rắn 18 02 01

11. Các loại pin, ắc quy khác Rắn 19 06 05
12. Chất thải lẫn dầu Lỏng 19 07 01

Tổng cộng ≤1.500

- Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại

+ CTNH tại Dự án được thu gom vào thùng chứa 120L có nắp đậy và lưu trữ vào
kho chứa có diện tích 7,8 m2. Kho chứa CTNH và kho chứa chất thải rắn thông thường là
02 kho riêng biệt trong khuôn viên dự án.

+ Đối với dầu thải từ máy biến áp phát sinh từ công tác kiểm tra chất lượng dầu
máy biến áp trong quá trình vận hành được thực hiện định kỳ hàng năm:  Bố trí bể chứa dầu
sự cố có thể tích 40,8m3 (6,75m x 4,5m x 2,7m).

+ Đối với các loại CTNH còn lại dự kiến sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng
xử lý chất thải nguy hại định kỳ 2 lần/năm thu gom, đưa đi xử lý.

+ Định kỳ báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại về Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng
01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường.
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CHƯƠNG 5
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án
5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 5.1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

STT
Công trình xử lý chất

thải
Thời gian vận hành thử nghiệm Công suất dự

kiến đạt đượcThời gian bắt đầu Thời gian kết thúc

1 Hệ thống xử lý nước thải 12/2022 01/2023 20%

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết
bị xử lý chất thải

Nước thải được lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn
định của công trình xử lý nước thải.

Bảng 5.2: Kế hoạch lấy mẫu nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải

STT Vị trí
lấy mẫu

Thời gian
lấy mẫu

Thời
điểm lấy

mẫu

Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh

1 Trước hệ
thống xử
lý

19/12/2022 9h00 pH, TDS, TSS,
BOD5, Amoni,
Phosphat, Nitrat,
Dầu mỡ động
thực vật, Sunfua,
Coliforms

Cột B, QCVN
14:2008/BTNMT

2 Sau hệ
thống xử
lý

19/12/2022 10h00 pH, TDS, TSS,
BOD5, Amoni,
Phosphat, Nitrat,
Dầu mỡ động
thực vật, Sunfua,
Coliforms

Cột B, QCVN
14:2008/BTNMT20/12/2022 10h00

21/12/2022 10h00

Đơn vị thực hiện việc lấy mẫu theo kế hoạch: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và
Môi trường Sóc Trăng
5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của
pháp luật
5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

a. Điện từ trường
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- Thông số giám sát: Điện từ trường.
- Vị trí giám sát: 03 vị trí

+ 01 điểm ở trạm biến áp.
+ 02 điểm trên tuyến đường dây 110kV đấu nối sang Nhà máy điện gió Hòa Đông

- Tần suất giám sát: 12 tháng/lần.
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công
nghiệp tại nơi làm việc; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện; QCVN 01:2008/BCT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn điện.

b. Tiếng ồn
- Thông số giám sát: Tiếng ồn.
- Vị trí giám sát: 03 vị trí

+ Tại vị trí nhà điều hành;
+ Tại trụ tuabin LH-WT07 (Toạ độ: X = 1040203, Y = 567947); và
+ Tại trụ tuabin LH-WT08 (Toạ độ: X = 1042748, Y = 566409).

- Tần suất giám sát: 12 tháng/lần.
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc

gia về tiếng ồn; QCVN 24:2016/TT-BYT - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
c. Giám sát nước thải sinh hoạt:
- Số điểm quan trắc: 01 điểm.
- Vị trí quan trắc: 1 vị trí tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải.
- Tần suất quan trắc: 12 tháng/lần hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu

cơ quan quản lý Nhà nuớc.
- Chỉ tiêu phân tích: pH, TDS, TSS, BOD5, Amoni, Phosphat, Nitrat, Dầu mỡ động

thực vật, Sunfua, Coliform.
- Quy chuẩn so sánh: Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc gia về nuớc thải sinh hoạt
5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 thì các công trình xử lý môi trường của Dự án không thuộc đối tượng phải lắp
đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục chất thải.
5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục
khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại
Thông số giám sát: khối lượng, thành phần các loại phát sinh.
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Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt; kho chứa chất thải rắn công
nghiệp thông thường; kho chứa chất thải nguy hại.

Tần suất giám sát: thường xuyên.
5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Việc thực hiện quan trắc môi trường là một trong những chức năng quan trọng của
công tác quản lý chất  lượng môi trường và cũng là một  trong những phần rất  quan trọng
trong công tác kiểm soát chất lượng môi trường. Để đảm bảo các hoạt động của Dự án không
gây ô nhiêm môi trường và đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế ô nhiễm, chương
trình quan trắc chất lượng môi trường sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của
Dự án như sau:

- Kinh phí quan trắc nước thải sinh hoạt dự kiến:  4.000.000 VNĐ/năm.

- Kinh phí giám sát điện từ trường dự kiến: 6.000.000 VND/năm

- Kinh phí giám sát tiếng ồn: 3.000.000 VND/năm
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CHƯƠNG 6
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, Chủ Dự án
cam kết như sau:

- Thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo.
- Thực hiện đúng theo quyết định phê duyệt báo cáo.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến Dự án.
- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các

sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án.
- Chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo những cam kết trong bản báo cáo đề nghị cấp

giấy phép môi trường đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát môi
trường.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO

1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa số 1191/QĐ-UBND

ngày 25/4/2019

2. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa số

1893/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án số 2649/QĐ-

UBND ngày 28/9/2020

4. Báo cáo chi tiết các nội dung điều chỉnh Dự án điện gió Lạc Hòa số 29/W20LH/2022/ST

ngày 01/08/2022

5. Công văn chấp thuận của sở TNMT số 1983/STNMT-MT ngày 19/08/2022 ngày

19/08/2022 về các nội dung điều chỉnh Dự án điện gió Lạc Hòa

6. Hợp đồng thuê đất

7. Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 10/HĐ.DVLR.2022

8. Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố

môi trường









































































UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-MT Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2022 

V/v báo cáo chi tiết các nội dung điều 

chỉnh của dự án điện gió Lạc Hòa 

 

 

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phong điện Lạc Hòa. 

 

 

Qua xem xét Công văn số 29/W20LH/2022/ST ngày 01/8/2022 của Công ty 

TNHH Phong điện Lạc Hòa về việc báo cáo chi tiết các nội dung điều chỉnh của dự 

án điện gió Lạc Hòa (sau đây gọi là Dự án), 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2649/QĐ-

UBND ngày 28/9/2020 với diện tích đất sử dụng có thời hạn là 8,128ha. Nay Công 

ty đề nghị điều chỉnh thành 9,29ha đất sử dụng có thời hạn (đã được UBND tỉnh 

chấp thuận tại Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 12/10/2021; đất chuyển đổi 

mục đích sử dụng không phải là đất lúa), các nội dung khác không thay đổi so với 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.  

Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020, đề nghị trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước 

khi vận hành, trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án đầu tư tự đánh giá tác động 

đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với 

các thay đổi; tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa 

biết để thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCBVMT. 
D:\Bich tram\Nam 2022\CV đi 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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