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DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI LA VUÔNG 

Mục tiêu Dự án: 
Dự án hình thành sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, 
khai thác được lợi thế vị trí tự nhiên để phát triển năng lượng tái tạo, 
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định và xu thế 
sử dụng năng lượng sạch trên thế giới. Đồng thời góp phần đưa Việt 
Nam chủ động nâng cao mức đóng góp ứng phó với biến đổi khí hậu 
theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) 
vào ngày 24/7/2020.
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Quy mô dự án:
+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.615,02 tỷ đồng

+ Quy mô: 258 ha 

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh nhà máy 
điện gió cùng hệ thống truyền tải điện kết hợp với 
phát triển du lịch sinh thái vùng đất La Vuông.

Địa điểm thực hiện dự án:
Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện trạng sử dụng đất:
Phần lớn là đất trồng rừng sản xuất.

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án:
+ Phần lớn là đất rừng sản xuất chưa đầu tư xây dựng 
công trình.

+ Giao thông hiện nay tuyến đường liên xã An Hưng 
đi Tam Quan đang được UBND tỉnh triển khai bằng 
nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 
và vốn đối ứng ngân sách địa phương, với khổ đường 
rộng Bn=6,5m, Bm=5,5m bằng BTXM M300.

+ Hệ thống thông tin truyền thông: đã đầu tư đồng bộ

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải, nước 
thải: chưa được đầu tư.

Thuận lợi & khó khăn của dự án:
+ Thuận lợi: Vị trí địa lý của dự án có độ cao 700m so 
với mực nước biển, khí hậu mát mẻ và nhiều gió.

+ Khó khăn: Chi phí đầu tư ban đầu lớn, kết nối hạ 
tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự án 
còn sơ sài chưa đầu tư.

Hiện trạng

Phối cảnh dự án


