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V/v trả lời ý kiến phản ánh của
ông (bà) Đạt Minh Vững

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
Tiếp nhận Công văn số 1220/STTTT-TTCNTTTT ngày 01/6/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông Về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Đạt
Minh Vững, địa chỉ tại Hậu Sanh- Phước Hữu, Ninh Phước- Ninh Thuận, với
nội dung phản ánh như sau:
“Xin chào quý các cấp! Tôi là một người con dân tộc Chăm hiện đang
sống tại địa phương. Mấy năm gần đây, tại địa phương tôi sống có nhiều công
trình điện gió và điện mặt trời đang thi công nhưng chúng tôi chỉ nhận khoảng
tiền bồi thường diện tích thu hồi chính để làm trụ và đường với giá 162.000
đồng/m2, khoảng không gian cánh quạt chiếm không gian ra ngoài vành đai
bồi thường thì có được hỗ trợ hay bồi thường phần không gian dưới cánh quạt
không?. Nếu có thì công ty bồi thường trực tiếp hay có phải cần qua chính
quyền địa phương không?. Xin cảm ơn!”.
Căn cứ Quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến
đối với nội dung phản ánh của ông (bà) Đạt Minh Vững như sau:
Pháp luật đất đai hiện hành không quy định việc bồi thường khoảng
không gian dưới cánh quạt điện gió.
Tuy nhiên:
- Theo Điều 10 Nghị định 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
có Quy định “Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài
sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình
có hành lang bảo vệ”
- Theo điều 11 Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công thương quy định
về An toàn công trình như sau:
“1. Phạm vi công trình điện gió bao gồm khu vực các cột tháp gió, đường
dây truyền tải điện, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác. Hành lang an
toàn công trình điện gió, hành lang an đường dây và trạm biến áp phải tuân thủ
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trang thiết bị điện, quy định về bảo vệ an
toàn công trình lưới điện cao áp và các quy định pháp luật về an toàn công trình
điện.
2. Công trình điện gió phải nẳm cách xa khu dân cư ít nhất 300m.”
Như vậy, để xác định diện tích đất dưới cánh quạt điện gió có được bồi
thường, hỗ trợ hay không thì cơ quan chuyên ngành (Sở Công thương) cần xác

định diện tích đất đó có bị ảnh hưởng, hạn chế khả năng sử dụng hay không.
Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông lấy
ý kiến của cơ quan chuyên ngành để làm cơ sở trả lời cho ông (bà) Đạt Minh
Vững.
Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để Sở Thông tin và Truyền thông
nghiên cứu, tổng hợp theo quy định của pháp luật./.
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