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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 527/UBND-VP5 

ngày 12/7/2022 về việc thông tin về dự án đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý nước 

sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước 

sạch Hoàng Kim theo đề nghị của phóng viên Báo nông thôn ngày nay/Điện tử 

Dân Việt ghi ngày 05/7/2022 (nội dung này tương tự nội dung Báo nông thôn ngày 

nay/Điện tử Dân Việt gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kèm theo Giấy giới thiệu 

này 08/7/2022); Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về các nội 

dung phóng viên Báo nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt như sau: 

I. Về nội dung “Theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư nêu một trong các lý do để thu dự án là chậm tiến độ, tuy 

nhiên công ty cho rằng, việc chậm tiến độ không phải là các lý do được chấm dứt 

hoạt động một phần cũng như toàn bộ dự án theo Điều 48 Luật Đầu tư 2020” 

Trả lời: 

1. Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu 

của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim chậm tiến độ nhiều 

tháng so với tiến độ quy định tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, 

số 890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư mã số 2348566118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận lần đầu ngày 

31/7/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 17/5/2019.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch 

Hoàng Kim đã ký thỏa thuận hoãn ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư số 

638/TT-SKH&ĐT ngày 14/5/2019 do Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền đền bù, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng với số tiền lớn hơn số tiền ký quỹ của dự án. Tại Điều 2 Thỏa 

thuận hoãn ký quỹ số 638/TT-SKH&ĐT ngày 14/5/2019 quy định nếu nhà đầu tư 

triển khai dự án chậm, không đúng tiến độ xây dựng cơ bản theo Quyết định số 

1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, số 890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu hoặc đã được 

hoàn trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định trước thời điểm hoàn thành 



2 
 

dự án thì việc hoãn ký quỹ của dự án hết hiệu lực, nhà đầu tư có trách nhiệm ký 

quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. 

3. Dự án chậm tiến độ, Nhà đầu tư phải thực hiện thực hiện ký quỹ đảm bảo 

thực hiện dự án theo Thỏa thuận hoãn ký quỹ số 638/TT-SKH&ĐT ngày 

14/5/2019 với Sở Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại Điều 26, Điều 123 Nghị 

định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. 

4. Việc chậm tiến độ thực hiện dự án dẫn đến Nhà đầu tư phải ký quỹ theo 

quy định trên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhiều lần có Văn bản số 769/SKH&ĐT-

ĐTTĐ ngày 31/5/2021, số 1569/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 04/10/2021, số 

1642/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 11/10/2021, số 1904/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 

09/11/2021, số  766/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 22/4/2022, số 789/SKH&ĐT-ĐTTĐ 

ngày 26/4/2022, số 816/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 29/4/2022 và nhiều lần họp đôn 

đốc, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, đồng thời thực hiện các 

thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư và ký quỹ 

bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Mặt khác, tại Biên bản hội nghị 

ngày 23/3/2022, Bà Vũ Thị Tuyết - Người đại điện theo pháp luật và là Giám đốc 

Công ty đã cam kết: “Nhà đầu tư cam kết hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án và 

các thủ tục liên quan xong trước ngày 30/4/2022. Đến 30/4/2022 nhà đầu tư không 

thực hiện xong thủ tục điều chỉnh dự án, nhà đầu tư cam kết tự chấm dứt hoạt 

động của dự án theo quy định”. Tuy nhiên nhà đầu tư không thực hiện các nội 

dung nêu trên.  

5. Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, Biên 

bản hội nghị ngày 23/3/2022 và ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo 

và được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà 

máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty cổ phần đầu tư và 

cung cấp nước sạch Hoàng Kim tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 19/5/2022. 

Ngày 23/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT về 

việc chấm dứt hoạt động của dự án và Quyết định số 30/QĐ-SKH&ĐT về việc thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước 

sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước 

sạch Hoàng Kim. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự 

án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty 

cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim đảm bảo theo đúng quy định 

của Luật Đầu tư. 

II. Về nội dung “Theo đơn của công ty, được biết hiện nay công ty đang 

khiếu nại quyết định của Sở và mong muốn được đối thoại với Sở để làm rõ một số 

vấn đề. Vậy sở có kế hoạch đối thoại với doanh nghiệp không?” 
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Trả lời: 

1. Ngày 01/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhận được Đơn 

khiếu nại của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim về việc 

ban hành 03 quyết định hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định: 

Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 về việc chấm dứt một phần hoạt 

động dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu; 

Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 về việc chấm dứt hoạt động dự 

án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu; Quyết định 

số 30/QĐ-SKH&ĐT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Xây 

dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu.   

2. Ngày 05/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 1331/TB-

SKH&ĐT về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu gửi đến Công ty cổ phần đầu 

tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim.  

3. Ngày 11/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định số 51/QĐ-

SKH&ĐT về việc xác minh nội dung khiếu nại của Công ty cổ phần đầu tư và 

cung cấp nước sạch Hoàng Kim. 

4. Ngày 12/7/2022, Tổ xác minh nội dung khiếu nại của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã có Giấy mời Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng 

Kim làm việc để làm rõ nội dung khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

III. Về nội dung “Công ty cũng cho rằng, UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban 

giải phóng mặt bằng theo quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 

2018 của UBND huyện Hải Hậu quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải 

Minh, huyện Hải Hậu. 

Sau khi thành lập Ủy ban giải phóng mặt bằng, Ủy ban đã hướng dẫn cho 

công ty Hoàng Kim đi làm việc trực tiếp với các hộ dân. Về phía công ty đã trực 

tiếp thỏa thuận, thanh toán bồi thường giải phóng mặt bằng với người dân và 

được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Vì vậy, theo các quy định của luật 

đất đai thi công ty có toàn bộ quyền của người sử dụng đất như được nhà nước 

giao đất. 

Như vậy, căn cứ vào Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Đầu tư 2014, công ty không phải thực hiện ký quỹ. Trong khi đó, một trong các lý 

do được Sở đưa ra để thu hồi dự án là công ty chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực 

hiện dự án. Vậy Sở có ý kiến như thế nào về việc này?” 

Trả lời: 

1. Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu 

của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim không thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 27 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư 2014. 
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Vì vậy, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định 

của pháp luật 

2. Do Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với số 

tiền lớn hơn số tiền ký quỹ của dự án nên Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ 

phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim đã ký thỏa thuận hoãn ký quỹ 

đảm bảo thực hiện dự án đầu tư số 638/TT-SKH&ĐT ngày 14/5/2019 theo quy 

định tại khoản 7 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của 

Chính phủ. Tại Điều 2 Thỏa thuận này quy định nếu nhà đầu tư triển khai dự án 

chậm, không đúng tiến độ xây dựng cơ bản theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2017, số 890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy 

xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu hoặc đã được hoàn trả tiền đền bù 

giải phóng mặt bằng theo quy định trước thời điểm hoàn thành dự án thì việc hoãn 

ký quỹ của dự án hết hiệu lực, nhà đầu tư có trách nhiệm ký quỹ theo quy định của 

Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. 

3. Dự án chậm tiến độ, Nhà đầu tư phải thực hiện thực hiện ký quỹ đảm bảo 

thực hiên dự án theo Thỏa thuận hoãn ký quỹ số 638/TT-SKH&ĐT ngày 

14/5/2019 với Sở Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại quy định tại Điều 26, Điều 

123 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. 

3. Nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định, căn cứ quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, Biên bản hội nghị ngày 

23/3/2022, ngày 06/5/2022 và thông báo số 135/TB-UBND ngày 19/5/2022 của 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm hoạt động dự án Xây dựng 

nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty cổ phần đầu tư 

và cung cấp nước sạch Hoàng Kim đảm bảo theo quy định. 

Như vậy việc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật 

Đầu tư năm 2020 để chấm hoạt động dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã 

Hải Minh, huyện Hải Hậu của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch 

Hoàng Kim là đảm bảo theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Báo Nông nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt; 
- Lưu: VT, ĐTTĐ.                                                                                          

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                                      

 

 

 

  

Mai Văn Quyết 

 

 


		2022-07-18T10:22:50+0700


		2022-07-18T13:41:44+0700




