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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH thương mại Đại Lục 

(lần đầu) 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định;    

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Xét đơn khiếu nại ngày 25/8/2022 của Ông Trần Đức Lởi – Giám đốc 

Công ty TNHH thương mại Đại Lục (là người đại diện theo pháp luật của Công 

ty), Mã số doanh nghiệp: 0600341519; Địa chỉ trụ sở chính: thị trấn Cát Thành, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;  

Theo báo cáo của Tổ xác minh tại Văn bản số 1926/BC-TXM ngày 22/9/2022 

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Công ty TNHH thương mại Đại 

Lục với các nội dung sau đây: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Khiếu nại đối với Quyết định số 56/QĐ-SKH&ĐT ngày 27/7/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng 

nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện 

Nghĩa Hưng của Công ty TNHH thương mại Đại Lục (sau đây gọi tắt là Công ty 

Đại Lục) với lý do: Công ty Đại Lục không nhận được Thông báo về số tiền 

nộp, số tài khoản, địa chỉ Ngân hàng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

để doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ cho nên doanh nghiệp không vi phạm điểm đ 

khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án 
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- Tên nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH thương mại Đại Lục 

- Mã số doanh nghiệp: 0702000999 

- Đăng ký kinh doanh lần đầu: 15/9/2005; thay đổi lần thứ nhất ngày 

08/4/2007; thay đổi lần thứ hai ngày 29/4/2008. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tại nhà ông Trần Đức Lởi, thôn Phú An, thị trấn Cát 

Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Lởi; Chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty; Sinh ngày 02/01/1969; Dân tộc: Kinh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 161789985; Ngày cấp: 

12/02/1997; Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định; Địa chỉ thường trú: thôn Phú An, 

thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Chỗ ở hiện tại: thôn Phú 

An, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

- Vốn điều lệ công ty: 56.890.000.000 đồng. 

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, 

đường sông, đường bộ; Mua bán vật liệu xây dựng, lương thực, chất đốt, vật tư 

nông nghiệp và hàng tiêu dùng; Dịch vụ xếp dỡ giao nhận, kiểm đếm; Mua bán 

hàng kim khí điện máy và dịch vụ du lịch khách sạn, nhà nghỉ; Đóng mới và sửa 

chữa phương tiện thủy, bộ; Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông; Sản 

xuất, mua bán đồ gỗ gia dụng; Dịch vụ du lịch sinh thái, vui chơi giải trí; Sản xuất 

gạch Tuynel; Kinh doanh kho bãi, cảng bốc xếp hàng hóa. 

2. Về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án  

- Căn cứ Đơn xin thuê đất của Công ty Đại Lục và văn bản đề nghị của các 

cơ quan chức năng; ngày 28/12/2007, UBND tỉnh Nam Định có Thông báo số 

374/TB-UBND về địa điểm xây dựng Nhà máy đóng mới và sửa chữa phương 

tiện vận tải thủy của Công ty Đại Lục tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng. 

- Căn cứ Văn bản số 1773/BNN-ĐĐ ngày 20/3/2008 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc ý kiến liên quan đến đê điều và phòng chống lụt 

bão khi đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu tại bãi ngoài đê sông Ninh Cơ, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; văn bản đề nghị của các cơ quan chức năng; ngày 

17/4/2008, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc cho 

phép Công ty Đại Lục xây dựng theo quy định của Luật Đê điều tại khu đất ngoài 

đê điều sông Ninh Cơ (K36+610-K37+363) thuộc xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định. 

- Căn cứ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư số 08/VB-CT ngày 

15/7/2016 của Công ty Đại Lục; sau khi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan (Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND huyện Nghĩa Hưng; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 277/TTr-

SKH&ĐT ngày 18/7/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

- Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 1492/QĐ-

UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa 
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chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng; có nội dung 

chính như sau:  

 “Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy đóng mới 

và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, với 

nội dung chính như sau:   

 ... 

 Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 

 - Tiến độ xây dựng cơ bản: Hoàn thành quý III năm 2018. 

 - Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Quý IV năm 2018”. 

 Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện ràng buộc 

 - Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các 

văn bản pháp luật khác có liên quan và làm thủ tục ưu đãi đầu tư tại cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm liên hệ với Sở xây dựng, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để được hướng dẫn các 

thủ tục theo quy định hiện hành. 

 - Nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án theo 

quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về 

giám sát và đánh giá đầu tư; liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư để được hướng 

dẫn thủ tục ký quỹ theo quy định; 

 Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định định chủ trương đầu tư 

- Quyết định này sẽ hết hiệu lực sau thời gian 03 năm kể từ ngày ký nếu nhà 

đầu tư không liên hệ với các cơ quan nhà nước hướng dẫn lập thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng, thuê đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền chấm dứt hoạt động của dự 

án đầu tư sau 12 tháng kể từ ngày bàn giao đất tại thực địa, nếu nhà đầu tư 

không thực hiện đầu tư xây dựng dự án; hoặc không có khả năng thực hiện dự 

án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thực hiện giãn 

tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư.” 

3. Về việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (ký quỹ) 

Ngày 21/7/2016, Công ty Đại Lục có Văn bản số 10/VB-CTĐL về việc xin 

hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ và cam kết thực hiện đúng tiến độ xây dựng dự 

án; với nội dung: “Công ty TNHH thương mại Đại Lục cam kết sẽ thực hiện dự 

án theo đúng tiến độ xây dựng cơ bản như hồ sơ đã đăng ký và chấp hành thực 

hiện theo đúng Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện 

vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng. Nếu hết thời hạn thực hiện dự 

án (Hoàn thành quý III năm 2018) mà công ty vẫn chưa hoàn thành và đưa dự án 

vào hoạt động thì công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án theo đúng 

quy định.” 
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Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh 

Nam Định; Ngày 21/7/2016, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan đăng ký 

đầu tư) và đại diện Công ty TNHH thương mại Đại Lục (Nhà đầu tư) đã ký Thỏa 

thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư tại Văn bản số 280/TT-SKH&ĐT, 

với nội dung: 

“Điều 1. Áp dụng thực hiện hoãn ký quỹ đối với dự án Xây dựng nhà máy 

đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa 

Hưng của Công ty TNHH thương mại Đại Lục theo Văn bản số 3680/BKHĐT-

ĐTNN ngày 16/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện 

việc ký quỹ theo điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: “Nhà đầu tư được 

UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã thực 

hiện trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với kinh phí lớn hơn mức ký quỹ 

theo quy định của Khoản 3 Điều 27”. Căn cứ khoản 7, điều 27 nêu trên, Nhà đầu 

tư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ. Do đó, việc ký quỹ không áp dụng đối với 

trường hợp này. 

Nhà đầu tư thực hiện đền bù, hỗ trợ GPMB và ký quỹ với nội dung như sau: 

1. Số tiền ký quỹ là: 1.800.000.000 đồng. 

2. Nhà đầu tư đã trả tiền đền bù, hỗ trợ GPMB theo Biên bản thanh toán 

hợp đồng thuê đất bãi sông Ninh Cơ xã Nghĩa Lạc số 15/BBTTHĐ ngày 

22/12/2010 của UBND xã Nghĩa Lạc là 2.883.537.000 đồng 

Công ty TNHH thương mại Đại Lục đã thực hiện đề bù, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng với số tiền gấp 1,57 lần số tiền ký quỹ của dự án. Vì vậy áp dụng hoãn 

ký quỹ đối với dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận 

tải thủy của Công ty TNHH thương mại Đại Lục tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa 

Hưng theo Văn bản số 3680/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/6/2016 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện việc ký quỹ theo Điều 27, Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tại Văn bản số 10/VB-CTĐL ngày 21/7/2016, Công ty đã cam kết triển 

khai đầu tư dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải 

thủy của Công ty TNHH thương mại Đại Lục tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa 

Hưng theo đúng tiến độ như hồ sơ dự án đã đăng ký và chấp hành thực hiện tiến 

độ xây dựng cơ bản theo đúng Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 

của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện 

Nghĩa Hưng. 

Thông tin về tài khoản nhận tiền ký quỹ của Cơ quan đăng ký đầu tư: 

- Tên chủ tài khoản: Ông Trần Anh Dũng 

- Tên đơn vị thụ hưởng: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

- Số tài khoản: 10201-000234488-3. 

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam–CN Nam Định 
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- Địa chỉ ngân hàng: Số 119 Quang Trung, phường Quang Trung, thành 

phố Nam Định 

Điều 2: Công ty TNHH thương mại Đại Lục thực hiện nghiêm chỉnh các 

nội dung cam kết theo Văn bản số 10/VB-CTĐL ngày 21/7/2016 về việc đề nghị 

xin hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ và cam kết thực hiện đúng tiến độ xây dựng 

cơ bản dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy 

tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng; theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 

21/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa 

Lạc, huyện Nghĩa Hưng và các quy định hiện hành. 

Nếu Công ty TNHH thương mại Đại Lục triển khai dự án chậm, không 

đúng tiến độ xây dựng cơ bản đã được phê duyệt theo Quyết định số 1492/QĐ-

UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định và cam kết tại Văn bản số 

10/VB-CTĐL ngày 21/7/2016 thì việc hoãn ký quỹ của dự án hết hiệu lực và yêu 

cầu công ty tiếp tục thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư số 

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư.” 

Như vậy, nội dung Văn bản số 280/TT-SKH&ĐT ngày 21/7/2016 Thỏa 

thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư được ký kết giữa đại diện Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (Cơ quan đăng ký đầu tư) và đại diện Công ty TNHH thương 

mại Đại Lục (Nhà đầu tư) đã thể hiện: 

- Thông tin về số tiền phải ký quỹ: 1.800.000.000 đồng; 

- Thông tin về tài khoản nhận tiền ký quỹ của Cơ quan đăng ký đầu tư gồm: 

Tên đơn vị thụ hưởng, số tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ ngân hàng; 

- Điều kiện bắt buộc yêu cầu Công ty phải thực hiện ký quỹ theo nội dung đã 

cam kết “Nếu hết thời hạn thực hiện dự án (Hoàn thành quý III năm 2018) mà 

công ty vẫn chưa hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động thì công ty sẽ thực hiện 

nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án theo đúng quy định.” và thỏa thuận “Nếu Công 

ty Đại Lục triển khai dự án chậm, không đúng tiến độ xây dựng cơ bản đã được 

phê duyệt theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh 

Nam Định và cam kết tại Văn bản số 10/VB-CTĐL ngày 21/7/2016 thì việc 

hoãn ký quỹ của dự án hết hiệu lực và yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện ký quỹ 

theo quy định của Luật Đầu tư”. 

4. Về việc cho thuê đất để thực hiện dự án và việc sử dụng đất của Công 

ty Đại Lục 

4.1. Về việc cho thuê đất để thực hiện dự án  

 - Ngày 30/5/2008, UBND huyện Nghĩa Hưng có Quyết định số 1069/QĐ-

UBND về việc thu hồi đất công của UBND xã Nghĩa Lạc để thực hiện quy 

hoạch - kế hoạch sử dụng đất. 
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- Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND 

về việc cho Công ty Đại Lục thuê đất để xây dựng nhà máy đóng mới và sửa 

chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, với nội 

dung như sau: 

“Điều 1: Cho Công ty TNHH thương mại Đại Lục thuê đất tại khu bãi 

sông thuộc xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, cụ thể như sau: 

1. Diện tích: 175.513,6m2 

2. Hình thức sử dụng đất: thuê đất, trả tiền đất hàng năm; 

3. Thời hạn thuê đất là năm mươi (50) năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định; 

4. Mục đích sử dụng đất: xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương 

tiện vận tải thủy.” 

- Ngày 22/11/2016, Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND xã Nghĩa Lạc cùng đại diện Công ty Đại 

Lục thống nhất và tiến hành bàn giao đất tại thực địa (Biên bản giao mốc giới 

khu đất tại thực địa);  

- Ngày 23/11/2016, Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng 

thuê đất số 28/2016/HĐ-TĐ với Đại diện Công ty Đại Lục. 

- Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Đại Lục tại xã Nghĩa Lạc, 

huyện Nghĩa Hưng. 

4.2. Việc sử dụng đất của Công ty Đại Lục 

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 552/UBND-VP3 

ngày 06/8/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với 

các đơn vị có liên quan kiểm tra xác định thời gian chưa đưa đất vào sử dụng, 

thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

- Ngày 29/11/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

kiểm tra thực tế về việc sử dụng đất Công ty Đại Lục thuê đất để thực hiện dự 

án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã 

Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng. Qua kiểm tra thực tế đã thống nhất lập Biên bản 

với nội dung: 

“Tại thời điểm kiểm tra Công ty mới chỉ san lấp cát dự án 15-20%. Còn 

hiện trạng vẫn như thời điểm được giao đất thực địa.  

Hiện công ty chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo Khoản i Điều 64 

Luật Đất đai, đề nghị phải thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất theo 

quy định của Luật Đất đai. 

Đồng thời phải lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để phù hợp với quy mô 

đề xuất của Công ty. 

Liên hệ với cơ quan thuế để có xác nhận về việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính đến hết năm 2021 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

05/12/2021”. 
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5. Tình hình triển khai thực hiện dự án 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 358/UBND-VP5 ngày 

20/5/2022 về việc kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài 

ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban 

hành Quyết định số 34/QĐ-SKH&ĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ 

thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (trong đó có Dự án 

xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy của Công ty 

Đại Lục). Ngày 04/6/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh 

Nam Định, UBND huyện Nghĩa Hưng cùng với đại diện theo pháp luật của 

Công ty Đại Lục đã lập Biên bản kiểm tra với nội dung: 

“1. Về đầu tư: Tại thời điểm kiểm tra, dự án chậm hơn 41 tháng so với tiến 

độ được phê duyệt. Đề nghị Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và thủ tục về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp 

luật, hoàn thành xong trước ngày 20/6/2022. Trường hợp đến hết ngày 

20/6/2022, Nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục về đầu tư, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh phương án 

xử lý, thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. 

2. Về xây dựng: Đề nghị nhà đầu tư thực hiện thủ tục trong lĩnh vực xây 

dựng đê điều để thực hiện dự án theo quy định. 

3. Về đất đai: Kể từ ngày bàn giao đất thực địa (ngày 22/11/2016), nhà đầu 

tư chưa xây dựng hạng mục nào theo quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt, chưa 

đưa đất vào sử dụng. Theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai, 

trường hợp nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng trọng thời hạn 12 tháng liên 

tục kể từ ngày bàn giao đất thực địa thì nhà đầu tư được gia hạn sử dụng 24 

tháng (tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia 

hạn theo quy định tại điểm c Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) và phải nộp cho Nhà 

nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời 

gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này”; hết thời hạn gia hạn mà 

nhà đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi 

thường về đất và tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp do bất khả kháng.” 

 Như vậy, tại thời điểm kiểm tra, nhà đầu tư chưa triển khai xây dựng các 

hạng mục công trình nào của dự án. 

6. Việc chấm dứt dự án 

  - Theo nội dung tại Biên bản kiểm tra ngày 04/6/2022 của Đoàn kiểm tra 

liên ngành đối với Công ty Đại Lục đã yêu cầu “Nhà đầu tư thực hiện các thủ 

tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và thủ 
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tục về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy 

định của pháp luật, hoàn thành xong trước ngày 20/6/2022”. Tuy nhiên, sau 

ngày 20/6/2022, Nhà đầu tư đã không thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và thủ tục về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 22/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị lập Biên bản 

làm việc về Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ 

tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng của Công ty Đại Lục với sự tham gia của 

đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh Nam Định, UBND huyện 

Nghĩa Hưng và Công ty Đại Lục. Tại hội nghị đại diện các đơn vị thống nhất đề 

xuất phương án báo cáo UBND tỉnh đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động 

của dự án theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư. 

- Ngày 30/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1291/SKH&ĐT-

ĐTTĐ báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án đầu 

tư dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ tại xã Nghĩa Lạc, 

huyện Nghĩa Hưng theo quy định điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

- Ngày 08/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1362/SKH&ĐT-

ĐTTĐ lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan về nội dung trên.  

- Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 168/TB-UBND thông báo 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về dự 

án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã 

Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, có nội dung yêu cầu như sau: 

“1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị 

liên quan rà soát căn cứ, trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án Xây 

dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, 

huyện Nghĩa Hưng theo đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, tham mưu báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 14/7/2022.  

2. Các Sở, ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, rà soát hồ sơ dự án, nghiên 

cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt 

động dự án và các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật.” 

- Trên cơ sở ý kiến các ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản 

số 2185/STNMT-QHKHĐĐ ngày 12/7/2022; Sở Xây dựng tại Văn bản số 

1169/SXD-QH ngày 12/7/2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn 

bản số 1663/SNN-CCTL ngày 12/7/2022; Sở Tư pháp tại văn bản số 868/STP-

QLXLVPHC ngày 12/7/2022; Cục thuế tỉnh Nam Định tại văn bản số 

4420/CTNDI-QLHKDCNTK ngày 12/7/2022; UBND huyện Nghĩa Hưng tại 

văn bản số 556/UBND-TCKH ngày 12/7/2022 đều có ý kiến thống nhất với đề 

xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1291/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 

30/6/2022. 
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- Ngày 13/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1399/SKH&ĐT-

ĐTTĐ đề nghị UBND tỉnh đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án 

Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ tại xã Nghĩa 

Lạc, huyện Nghĩa Hưng của Công ty TNHH thương mại Đại Lục; lý do chấm dứt 

hoạt động dự án theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

- Ngày 20/7/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 560/UBND-VP5 về việc chấm 

dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải 

thuỷ tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng của Công ty TNHH thương mại Đại 

Lục, với nội dung:  

“1. Đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà máy 

đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa 

Hưng (Dự án) của Công ty TNHH thương mại Đại Lục (Nhà đầu tư) theo nội 

dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1399/SKH&ĐT-ĐTTĐ 

ngày 13/7/2022. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục, công việc chấm dứt hoạt 

động của Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư”. 

- Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 27/7/2022, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-SKH&ĐT về việc chấm dứt hoạt 

động dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ 

tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng của Công ty TNHH thương mại Đại Lục, 

với nội dung chính như sau: 

“Điều 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: 

- Tên dự án: Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận 

tải thủy. 

- Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 do UBND tỉnh Nam 

Định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa 

chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng của Công ty 

TNHH thương mại Đại Lục. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.” 

III. KẾT LUẬN 

1. Về việc chậm tiến độ dự án 

- Dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ 

tại xã Nghĩa Lạc được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 với tiến độ đưa công trình vào 

hoạt động là Quý IV năm 2018. Đến nay, nhà đầu tư không triển khai thực hiện 

dự án mà chỉ san lấp một phần mặt bằng (15-20% dự án), chậm tiến độ rất nhiều 

so với tiến độ đã được phê duyệt (41 tháng tính đến tháng 6/2022). 

- Theo trình bày của Công ty dự án chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân 

khách quan (Do ảnh hưởng của việc thực hiện dự án cầu Thịnh Long và dịch 

bệnh Covid19). Lý do  
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chậm tiến độ bởi ảnh hưởng của xây dựng cầu Thịnh Long, Công ty không 

có báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để được điều chỉnh dự án và gia hạn thời 

gian thực hiện. Đối với lý do chậm tiến độ dự án do ảnh hưởng của dịch Covid 

19 là không phù hợp bởi thời gian của dịch tại Việt Nam bắt đầu tư tháng 

01/2020 (diễn ra sau tiến độ phải đưa công trình vào hoạt động Quý IV năm 

2018), nên không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

- Việc chậm tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư, đã được Sở Tài nguyên 

và Môi trường đôn đốc và đề nghị lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để phù 

hợp với quy mô đề xuất của Công ty; đề nghị phải thực hiện thủ tục gia hạn tiến 

độ sử dụng đất theo quy định tại Khoản i Điều 64 Luật Đất đai (Theo Biên bản 

kiểm tra việc sử dụng đất ngày 29/11/2021); 

- Việc chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Công ty Đại Lục đã vi 

phạm Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Nam 

Định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa 

chữa phương tiện vận tải thuỷ tại xã Nghĩa Lạc. 

2. Về việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (ký quỹ) 

- Sau khi Công ty Đại Lục được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ tại xã 

Nghĩa Lạc tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016. Công ty đã liên 

hệ với các cơ quan nhà nước hướng dẫn lập thủ tục đất đai cho dự án; sau khi 

hoàn thiện thủ tục đất đai Công ty Đại Lục đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại 

Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 để thực hiện dự án. 

- Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND 

tỉnh Nam Định, Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Đại diện Công ty Đại Lục 

đã ký Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư tại Văn bản số 

280/TT-SKH&ĐT ngày 21/7/2016. 

Như vậy, Công ty Đại Lục được Nhà nước (UBND tỉnh) cho thuê đất để 

thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 

đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ. Việc ký quỹ trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa 

Sở Kế hoạch và Đầu tư với Công ty Đại Lục sau khi dự án có quyết định chủ 

trương đầu tư và trước thời điểm có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh là 

phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ.  

- Việc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư chậm do đó phải thực 

hiện việc ký quỹ theo cam kết tại Văn bản số 10/VB-CTĐL ngày 21/7/2016 của 

Công ty Đại Lục “Nếu hết thời hạn thực hiện dự án (Hoàn thành quý III năm 

2018) mà công ty vẫn chưa hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động thì công ty sẽ 

thực hiện nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án theo đúng quy định.”; theo thỏa thuận 

đã ký kết tại Điều 2 Văn bản số 280/TT-SKH&ĐT ngày 21/7/2016: “Nếu Công 

ty Đại Lục triển khai dự án chậm, không đúng tiến độ xây dựng cơ bản đã được 
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phê duyệt theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh 

Nam Định và cam kết tại Văn bản số 10/VB-CTĐL ngày 21/7/2016 thì việc hoãn 

ký quỹ của dự án hết hiệu lực và yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện ký quỹ theo 

quy định của Luật Đầu tư” và thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 123 

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

- Mặt khác, sau khi Sở Tài nguyên & Môi trường kiểm tra ngày 29/11/2021 

và có kết luận chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư, Công ty vẫn không thực hiện 

thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và điều chỉnh dự án theo yêu cầu.  

- Đến trước thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 

56/QĐ-SKH&ĐT ngày 27/7/2022, Công ty Đại Lục vẫn chưa thực hiện ký quỹ 

theo thỏa thuận giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Công ty Đại Lục theo quy định 

tại Điều 2 Văn bản số 280/TT-SKH&ĐT ngày 21/7/2016.  

- Việc đại diện Công ty Đại Lục cho rằng: Công ty không nhận được Thông 

báo về số tiền nộp, số tài khoản, địa chỉ Ngân hàng của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định để doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ cho nên doanh nghiệp không vi 

phạm điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 là không chính xác và 

không có cơ sở, bởi các thông tin trên đại diện Công ty Đại Lục đã biết được 

thông qua nội dung văn bản ký kết giữa đại diện cơ qua đầu tư và nhà đầu tư về 

Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (quy định tại Điều 1, Văn 

bản số 280/TT-SKH&ĐT ngày 21/7/2016 thể hiện đầy đủ các thông tin về: số 

tiền ký quỹ, số tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ ngân hàng). Bản Thỏa thuận 

trên được lập thành 06 bản gốc, trong đó Nhà đầu tư được cấp 01 bản gốc. Hiện 

nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định vẫn đang sử dụng: số tài khoản, tên 

ngân hàng, địa chỉ ngân hàng (đã thông tin tại bản Thỏa thuận ký quỹ nêu trên) 

để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nộp tiền ký quỹ theo quy định. 

Như vậy, nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Quyết 

định số 1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa 

phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng; không thực 

hiện thủ tục điều chỉnh dự án (giãn tiến độ và quy mô dự án) theo quy định tại 

thời điểm hết Quý IV năm 2018 và theo cam kết tại Văn bản số 10/VB-CTĐL 

ngày 21/7/2016; không thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo Thỏa 

thuận tại Văn bản số 280/TT-SKH&ĐT ngày 21/7/2016. Nên căn cứ theo 

Điểm đ Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 và Quyết định số 

1492/QĐ-UBND ngày 21/7/2016; Văn bản số 560/UBND-VP5 ngày 

20/7/2022 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 

56/QĐ-SKH&ĐT ngày 27/7/2022 về việc chấm dứt hoạt động dự án Xây 

dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã 

Nghĩa Lạc của Công ty TNHH thương mại Đại Lục là đúng quy định. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 56/QĐ-SKH&ĐT ngày 27/7/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà 

máy đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy tại xã Nghĩa Lạc, huyện 

Nghĩa Hưng của Công ty TNHH thương mại Đại Lục. 

Điều 2.  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

Công ty TNHH thương mại Đại Lục không đồng ý với giải quyết khiếu nại của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thì Công ty TNHH thương mại Đại Lục 

có quyền khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định hoặc khởi kiện Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hành chính. 

- Quyết định này được niêm yết công khai, liên tục trong thời hạn 30 

ngày tính từ ngày niêm yết tại nơi tiếp công dân và đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Thanh tra; Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm 

định; Chánh Văn phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định và Công 

ty TNHH thương mại Đại Lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Như Điều 3; 

- Các Sở: XD, TN&MT, NN&PTNT 

- UBND huyện Nghĩa Hưng 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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