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QUYẾT ĐỊNH 
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 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 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ vào Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 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;  

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; 

Xét đơn khiếu nại ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư 

và cung cấp nước sạch Hoàng Kim, Mã số doanh nghiệp: 0601111025; địa chỉ 
trụ sở: số 333, Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 

Theo báo cáo của Tổ xác minh tại Văn bản số 1543/BC-TXM ngày 01 tháng 8 

năm 2022 và Báo cáo bổ sung ngày 22/8/2022 về việc giải quyết khiếu nại của Công 

ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim; Căn cứ vào Biên bản làm việc 

ngày 08/8/2022 và ngày 23/8/2022 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Công ty 

Hoàng Kim (Người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Vũ Thị Tuyết – Giám 

đốc; cùng ông Trương Quốc Hòe luật sư) với các nội dung sau đây: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (sau đây gọi tắt là 
Công ty Hoàng Kim) khiếu nại việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ban 

hành: 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 tại 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 ngày 23/5/2022 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
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ký đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu 

là không có cơ sở, với lý do: 

- Dự án chậm tiến độ thực hiện là do nguyên nhân khách quan, đề nghị tính 

thời gian thực hiện dự án từ khi Cục hạ tầng kỹ thuật- Bộ Xây dựng ban hành văn 

bản số 100/HTKT-CN ngày 26/3/2021; 

- Dự án không thuộc diện phải ký quỹ do Công ty Hoàng Kim là đơn vị 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

xã Hải Minh dựa trên cơ sở văn bản của các cơ quan có thẩm quyền (theo điểm d 

khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ). 

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án và cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

- Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Nam Định có Văn bản số 707/UBND-VP3 

về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải 

Minh, huyện Hải Hậu; ngày 18/7/2017, Công ty Hoàng Kim có văn bản số 09/VB-

CT đề nghị thực hiện dự án đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành có liên 

quan; ngày 18/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 223/TTr-SKH&ĐT 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã 

Hải Minh, huyện Hải Hậu. 

- Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 1642/QĐ-UBND 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải 

Minh, huyện Hải Hậu; với nội dung chính sau:  

“Điều 1. Nội dung dự án đầu tư 

(8) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

- Giai đoạn 1 (2017-2020): Hoàn thành xây dựng nhà máy và hệ thống mạng 
đường ống đảm bảo cung cấp nước sạch cho 32 xã và cấp nước đầu mối cho 02 

nhà máy cung cấp nước sạch cho thị trấn Yên Định và xã Hải An, Hải Toàn khi 
có nhu cầu với công suất thiết kế 30.000 m3/ngày.đêm (trong đó thời gian đến 
Quý IV/2018 hoàn thành nhà máy và hệ thống mạng đường ống để bắt đầu vận 

hành cung cấp nước sạch cho một số địa phương); 

- Giai đoạn 2 (2021-2025): Nâng công suất nhà máy từ 30.000 m3/ngày.đêm 

lên 60.000 m3/ngày.đêm để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của 
người dân. 

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

- 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 chủ trương đầu tư. 
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- 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 đất đai cho 

dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Cơ quan nhà nước có thẩm 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 năm 2014.”. 

- Ngày 31/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (Mã số dự án: 2348566118) đối với dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch 

xã Hải Minh, huyện Hải Hậu cho nhà đầu tư là Công ty Hoàng Kim.  

- Ngày 26/11/2018, Công ty Hoàng Kim có Tờ trình số 09/TTr-KHKD về 

việc đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư xây dựng dự án. Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Nam Định có Văn bản 

số 406/UBND-XTĐT về việc chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng nhà máy xử 

lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành 

có liên quan; ngày 17/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 108/TTr-

SKH&ĐT về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà 

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

  - Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 890/QĐ-UBND 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch 

xã Hải Minh, huyện Hải Hậu; có nội dung thay đổi như sau: 

“ 2. Điều chỉnh nội dung dự án: 

2.1. Quy mô dự án 

a. Công suất nước sạch thiết kế 

- Giai đoạn 1 (đến năm 2020): 28.068m3/ ngày đêm. 

- Giai đoạn 2 (đến năm 2025): 60.919m3/ ngày đêm. 

2.3. Vốn đầu tư  

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1: 531.374.869.000 đồng.”. 

Ngày 17/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư thay đổi giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất cho nhà đầu tư là Công ty Hoàng 

Kim (với nội dung thay đổi theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 

của UBND tỉnh Nam Định). 

2.  Về việc cho Công ty thuê đất để thực hiện dự án 

- Ngày 10/10/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định có văn bản số 

192/HĐND-TT với nội dung: “2. Đối với dự án xây dựng nhà máy xử lý nước 

sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu với diện tích 9,73 ha và dự án xây dựng 
Trạm tăng áp phục vụ cho nhà máy xử lý nước sạch Hải Minh, huyện Hải Hậu tại 
03 xã, thị trấn diện tích 3,0 ha (xã Hải Cường: 1,00 ha; thị trấn Yên Định: 1,0 ha; 

thị trấn Thịnh Long: 1,0ha): Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thẩm định nhu cầu sử 
dụng đất phù hợp với thực tế và đảm bảo tiết kiệm quỹ đất”. 
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- Ngày 27/02/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hải Hậu. 

- Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc 

cho phép UBND huyện Hải Hậu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 để 

thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải 

Hậu. 

- Ngày 20/3/2019, UBND huyện Hải Hậu có Quyết định số 1686/QĐ-UBND 

với nội dung như sau: 

“Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, dự án xây dựng 
nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu với các nội dung sau:  

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

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

3. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là : 7.966.132.300 đồng  

4. Nguồn kinh phí : Từ nguồn của Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước 
sạch Hoàng Kim chi trả.”. 

- Ngày 10/4/2019, Công ty Hoàng Kim có tờ trình số 01/TTr-HK với nội 

dung: 

“ Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim đề nghị cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

1. Cho Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim thuê 
52.848,3m2 đất (Đã được UBND huyện thực hiện xong công tác GPMB) để thực 
hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu 

cụ thể: 

- Diện tích 31.951,3m2 đất, trong đó: Đất trồng lúa (LUC) 1.785,7m2; đất 

bằng trồng cây hằng năm khác (BHK) 14.198,3m2; đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 
12.543,9 m2; đất thủy lợi (DTL) 1.928,5m2; đất giao thông (DGT) 1.494,9m2; 

- Diện tích 20.897m2 đất của 51 hộ gia đình, cá nhân, trong đó: Đất trồng 
lúa (LUC) 17.782,9m2; đất bằng trồng cây hằng năm khác (BHK) 3.114,1m2. 

3. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.”. 

- Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc 

cho Công ty Hoàng Kim thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước 

sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, với nội dung như sau: 

“ Điều 1. Cho Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim 

thuê 52.848,3m2 đất, trong đó: UBND huyện Hải Hậu đã thu hồi của các hộ gia 
đình, cá nhân 20.897m2 (gồm: 17.782,9m2 đất chuyên trồng lúa nước, 3.114,1m2 

đất bằng trồng cây hằng năm khác) và đất thuộc UBND xã Hải Minh quản lý 
31.951,3m2 (gồm: 1.785,7m2 đất chuyên trồng lúa nước, 14.198,3m2 đất bằng 
trồng cây hằng năm khác, 12.543,9 m2 đất nuôi trồng thủy sản, 1.494,9 m2 đất 

giao thông, 1.928,5m2 đất thủy lợi) để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nhà máy 
xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu như sau:     
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 Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất thu tiền một 

lần cho cả thời gian thuê. 

Thời hạn thuê đất: Năm mươi (50) năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định. 

Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim có trách 
nhiệm nộp tiền cải tạo lớp đất mặt khi chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất 
phi nông nghiệp theo quy định và có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đảm 

bảo thời gian quy định hiện hành”. 

- Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 1622/QĐ-UBND phê duyệt 

các khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của Công ty Hoàng Kim, với nội 

dung tại Điều 1 như sau: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng của các hộ dân và hỗ trợ về đất nông nghiệp do UBND xã Hải Minh quản 

lý với diện tích đất 49.424,9m2, được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của Công ty 

cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim số tiền là: 5.605.795.000 
đồng”. 

- Ngày 04/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Biên bản giao đất cho 

Công ty Hoàng Kim tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu.  

- Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc 

cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

Công ty Hoàng Kim tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. 

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

- Thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 và Quyết định 

số 890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định. Ngày 09/5/2019, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Hoàng Kim đã ký thỏa thuận bằng Văn bản số 

607/TT-SKH&ĐT về việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; với nội dung:  

“ Điều 1. Áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện dự án Xây dựng nhà máy xử 
lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu với nội dung như sau: 

1. Số tiền ký quỹ 

-  Nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư số tiền 

là 2.908.784.000 đồng.  

3. Thời hạn nộp tiền ký quỹ: Trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất (theo Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-
CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ). 

Điều 2. Việc thực hiện ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ được thực hiện theo 
quy định tại Điều 27 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.    

Điều 3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo nội dung, 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 Nam Định về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, 
huyện Hải Hậu.”.   
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- Ngày 13/5/2019, Công ty Hoàng Kim có Văn bản số 08/CV-KH về việc xin 

hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ và cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án, với nội 

dung: 

“ Đến nay, Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

với kinh phí 7.809.933.000 đồng (Theo báo số 70/BC-UBND ngày 08/4/2019 của 
UBND huyện Hải Hậu) lớn hơn số tiền ký quỹ dự án (6.813.748.500 đồng) do vậy, 
Nhà đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cho hoãn ký quỹ dự án 

theo Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Nếu hết thời gian thực hiện dự án mà công ty vẫn chưa hoàn thành và đưa 

dự án vào hoạt động hoặc Nhà đầu tư đã được hoàn trả tiền đền bù giải phóng 
mặt bằng theo quy định trước thời điểm hoàn thành dự án thì công ty sẽ thực hiện 
nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án theo quy định.”.      

- Ngày 14/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Hoàng Kim đã ký thỏa 

thuận bằng văn bản số 638/TT-SKH&ĐT về việc hoãn ký quỹ đảm bảo thực hiện 

dự án đầu tư (thay thế thỏa thuận ký quỹ số 607/TT-SKHĐT ngày 09/5/2019), với 

nội dung: 

“Điều 1. Hoãn ký quỹ đối với dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã 
Hải Minh, huyện Hải Hậu với nội dung như sau: 

1. Số tiền ký quỹ   
- Số tiền ký quỹ đầu tư dự án: 6.813.748.500 đồng. 

2. Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với kinh 
phí: 7.809.933.700 đồng (theo báo cáo số 70/BC-UBND ngày 08/4/2019 của 
UBND huyện Hải Hậu) lớn hơn số tiền ký quỹ dự án do vậy hoãn ký quỹ dự án 

theo Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng 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. 

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 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 Luật Đầu tư”. 

- Ngày 14/01/2022, Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Hậu cùng với đại diện theo pháp 

luật của Công ty Hoàng Kim đã lập Biên bản thống nhất phương án xử lý; Tại 
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biên bản này đại diện Công ty Hoàng Kim đã cam kết: “Nhà đầu tư cam kết sẽ 

thực hiện thủ tục về ký quỹ, .....” . 

4. Tình hình triển khai thực hiện dự án 

- Ngày 04/6/2021, Công ty Hoàng Kim có Văn bản số 38/2021/TBKC-HK 

thông báo khởi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Dự án triển 

khai thi công từ ngày 11/6/2021; tiến độ thực hiện của dự án chậm so với tiến độ 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 

21/7/2017. 

- Ngày 18/5/2021, Công ty Hoàng Kim nộp hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án  

Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. UBND tỉnh đã có 

Văn  bản số 45/UBND-XTĐT ngày 20/5/2021 đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện 

Hải Hậu thẩm định hồ sơ điều chỉnh. Trong thời gian thẩm định, các Sở, ngành, 

UBND huyện Hải Hậu đã tham gia ý kiến về hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án.  

- Ngày 24/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 716/SKH&ĐT-

ĐTTĐ báo cáo UBND tỉnh với nội dung: Tiến độ thực hiện dự án trên thực tế 

chậm rất nhiều so với tiến độ được phê duyệt, đến nay dự án chưa triển khai thi 

công xây dựng do chưa được cấp Giấy phép xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị UBND tỉnh xem xét tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án làm 

căn cứ đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo cho phù hợp 

với tình hình thực tế và đúng với quy định của pháp luật.   

- Ngày 30/6/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ, tình 

hình triển khai thực hiện dự án; tại Hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Nhà đầu tư 

khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chưa hoàn thành của dự án; yêu cầu nhà 

đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ dự án 

đúng như cam kết. 

- Ngày 05/7/2021, Công ty Hoàng Kim đã có Văn bản số 42/CV-HK cam 

kết về việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện 

Hải Hậu như sau: 

“1. Về tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng nhà máy và hệ thống 

đường ống với công suất thiết kế 28.068 m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp nước 

sạch cho 31 xã (trong đó xã Hải An, xã Hải Toàn sát nhập thành xã Hải An) đến 

quý IV năm 2022... 

2. Về việc cam kết tự chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp không thực 

hiện đúng tiến độ: Nhà đầu tư cam kết tự chấm dứt hoạt động hoạt động đầu tư 

xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu theo quy định tại 

điểm a khoản 1 điều 48 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của 

Quốc Hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quý I/2023 chịu trách nhiệm 

về quyết định chấm dứt hoạt động dự án của đơn vị và không có ý kiến và khiếu 

nại với cơ quan nhà nước.”. 

- Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ, 

tình hình triển khai thực hiện dự án. Tại Hội nghị, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Nhà 
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đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án 

đảm bảo theo đúng tiến độ cam kết; yêu cầu UBND huyện Hải Hậu có văn bản 

tham gia ý kiến điều chỉnh dự án trước ngày 02/10/2021 (ngày 30/9/2021, UBND 

huyện Hải Hậu có Văn bản số 644/UBND-KTHT chấp thuận hồ sơ điều chỉnh của 

nhà đầu tư). 

- Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 180/TB-UBND thông báo kết 

luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm 

tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại 

xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, với nội dung:   

“1. Về việc điều chỉnh dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, 

huyện Hải Hậu: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, yêu cầu UBND huyện Hải Hậu báo cáo 

về việc điều chỉnh tiến độ của dự án theo quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành tổng hợp, lập báo cáo thẩm định 

điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định, trình UBND tỉnh trước ngày 

07/10/2021. 

4. Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim 

- Yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện dự án đảm bảo thực hiện dự án theo đúng cam kết. 

 - Rà soát, xây dựng bảng tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện 

theo đúng cam kết; hoàn thành gửi UBND tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan đơn vị có 

liên quan trước ngày 05/10/2021...”.       

- Ngày 04/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1569/SKH&ĐT-

ĐTTĐ, với nội dung đề nghị Công ty Hoàng Kim: 

 “1. Rà soát, báo cáo giải trình làm rõ năng lực tài chính để đảm bảo việc 

tiếp tục thực hiện dự án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 44 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; có kế hoạch thực hiện và cam 

kết cụ thể về tiến độ thực hiện cấp nước đối với các xã. Trường hợp không thực 

hiện theo đúng tiến độ, nhà đầu tư cam kết tự chấm dứt hoạt động của dự án gửi 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.   

2. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án với nội dung như sau: 

- Giai đoạn I (Đến quý IV năm 2022): Hoàn thành xây dựng nhà máy và hệ 

thống đường ống với công suất thiết kế 28.068 m3/ngày đêm đảm bảo cung cấp 

nước sạch cho 32 xã và cấp nước đầu mối cho 02 nhà máy cung cấp nước sạch 

cho thị trấn Yên Định và xã Hải An (trong đó xã Hải An, xã Hải Toàn sát nhập 

thành xã Hải An) khi có nhu cầu; 

- Giai đoạn II (Đến năm 2025): nâng công suất nhà máy từ 28.068 m3/ngày 

đêm lên 60.919m3/ngày đêm để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng 

của người dân. 



9 

 

3. Thực hiện các thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch đầu tư và thỏa thuận đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định. 

4. Hồ sơ hoàn chỉnh kèm theo văn bản giải trình làm rõ các nội dung trên 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh theo đúng quy định.”. 

- Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 121/UBND-TT, với nội 

dung: “Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim khẩn 

trương, chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; liên hệ Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực kế hoạch đầu tư và thỏa thuận đảm bảo thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu theo quy định”. 

- Ngày 09/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1904/SKH&ĐT-

ĐTTĐ đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2021. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn 

không thực hiện các nội dung đề nghị tại Văn bản số 1642/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 

11/10/2021. Đến ngày 22/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 

2032/SKH&ĐT-ĐTTĐ thông báo dừng giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án theo 

quy định. 

- Ngày 16/12/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 985/UBND-VP5 giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra 

thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án; đề xuất phương án xử lý đối với dự 

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

- Ngày 14/01/2022, Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Sở Nông  nghiệp và Phát triển  nông  thôn, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Hậu cùng với đại diện theo pháp 

luật của Công ty Hoàng Kim: đã tiến hành tổ chức kiểm tra thực địa tại dự án và 

thống nhất lập Biên bản kiểm tra thực địa, với nội dung: 

 “3. Tiến độ thực hiện của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải 

Minh, huyện Hải Hậu chậm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt, 

phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, số 

890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019. Tuy nhiên, nhà đầu tư không thực hiện thủ tục 

điều chỉnh dự án; không thực hiện các thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực kế hoạch đầu tư; không ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy 

định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2032/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 

22/11/2021 thông báo tới nhà đầu tư về việc dừng giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. 

4. Thống nhất tổ chức hội nghị đề xuất phương án để báo cáo UBND tỉnh 

theo đúng quy định của pháp luật.”.  

- Cùng ngày 14/01/2022, Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản thống nhất phương 

án; Tại biên bản này đại diện Công ty Hoàng Kim đã trình bày:  
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“- Nhà đầu tư khẳng định có đủ điều kiện khả năng về tài chính để tiếp tục 

thực hiện dự án, các hạng mục của nhà máy đã được thẩm định và phê duyệt thì 

không thể điều chỉnh giảm quy mô.  

- Nhà đầu tư cam kết sẽ thực hiện thủ tục về ký quỹ, xử phạt hành chính và 

các thủ tục liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án. 

Việc thực hiện các thủ tục của dự án chậm do ảnh hưởng của dich Covid – 19 đề 

nghị hội nghị xem xét về việc để Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo quy mô 

đã duyệt. Về thủ tục đất đai của 03 trạm bơm tăng áp, Nhà đầu tư sẽ tập trung 

thực hiện thủ tục về đất đai trong quý I/2022.”.   

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu: 

“- Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục và xây dựng tiến độ chi tiết việc thực 

hiện dự án trước ngày 21/01/2021 để các Sở, ngành có ý kiến về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trước ngày 24/01/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 - Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Hải Hậu để thống nhất việc thực 

hiện dự án: Đề nghị nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giảm quy mô dự án khoảng 

50% số xã của tổng dự án (khoảng 17 xã bao gồm 11 xã đã được thẩm định thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) theo quy định (việc giảm quy mô dự án 

đề nghị Nhà đầu tư chủ động đề xuất để báo cáo UBND tỉnh).”.   

- Ngày 28/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 176/SKH&ĐT-

ĐTTĐ báo cáo và đề nghị UBND tỉnh về chủ trương chấm dứt một phần hoạt 

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

Công ty Hoàng Kim theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư. Giao UBND 

huyện Hải Hậu làm việc, thống nhất với Công ty Hoàng Kim về địa bàn cấp nước 

còn lại của dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định liên quan; gửi 

kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 21/02/2022 để thực hiện thủ 

tục chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo quy định. 

- Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh có Văn  bản số 64/UBND-VP5 về việc lấy 

ý kiến của Sở Tư pháp về nội dung trên và ngày 17/02/2022 Sở Tư pháp đã có 

văn bản số 154/STP-VB&QLXLVPHC nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Văn bản số 176/SKH&ĐT-ĐTTĐ.  

- Ngày 18/02/2022, UBND huyện Hải Hậu đã có Báo cáo số 70/BC-UBND 

về việc nhà đầu tư do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa bố trí được thời gian 

làm việc với UBND huyện Hải Hậu (ngày 08/02/2022 và ngày 18/02/2022, 

UBND huyện Hải Hậu đã mời Nhà đầu tư về làm việc để thống nhất phương án 

nhưng Nhà đầu tư viện lý do không về làm việc). 

- Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh có Giấy mời số 73/GM-UBND về việc 

kiểm điểm tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án. Đến ngày 23/02/2022, 

Công ty Hoàng Kim có Văn bản số 2302/2022/CV-HK đề nghị không tham gia 

được hội nghị ngày 24/02/2022 do ảnh  hưởng  của dịch  Covid-19 theo Giấy mời 

số 73/GM-UBND của UBND tỉnh Nam Định. 
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- Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh tiếp tục có Giấy mời số 95/GM-UBND về 

việc kiểm điểm tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án gửi Nhà đầu tư; tuy 

nhiên, một lần nữa Nhà đầu tư viện lý do không tham dự Hội nghị. 

- Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 67/TB-UBND; trong đó giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: “ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, 

UBND huyện Hải Hậu liên hệ, gửi các tài liệu có liên quan đến nội dung đề xuất 
biện pháp xử lý đối với dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, 
huyện Hải Hậu cho Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim; 

nếu sau ngày 31/3/2022 Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng 
Kim tiếp tục không phối hợp thực hiện yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp, thống nhất với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án 

theo đúng quy định của pháp luật. ”.  

5. Việc chấm dứt một phần và chấm dứt toàn bộ dự án 

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 67/TB-UBND ngày 

18/3/2022. Ngày 23/3/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị thống 

nhất phương án xử lý Dự án; hội nghị do đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, dự hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hải 

Hậu và đại diện Công ty Hoàng Kim (Người đại diện theo pháp luật của công ty: 

bà Vũ Thị Tuyết - Giám đốc). Tại Hội nghị bà Vũ Thị Tuyết đã có ý kiến như sau:  

“- Do dịch Covid ảnh hưởng tới nguồn vốn và tiến độ thực hiện các thủ tục 
đầu tư Dự án.  

- Nhà đầu tư đề xuất tiếp tục thực hiện dự án với 2/3 địa bàn cấp nước đã được 
phê duyệt (bao gồm các xã: Hải Minh, Hải Trung, Hải Bắc, Hải Long, Hải Phương, 

Hải Đường, Hải Vân, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Sơn, Hải Hà, Hải Phúc, Hải Lộc, 

Hải Quang, Hải Tân, Hải Cường, Hải Phú, Hải Đông và thị trấn  Cồn). 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.”. 

- Sau hội nghị, với sự thống nhất của UBND huyện Hải Hậu và các Sở, ngành 

liên quan và theo đề xuất của người đại diện theo pháp luật Công ty Hoàng Kim (tại 

biên bản ngày 23/3/2022); Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 562/SKH&ĐT-

ĐTTĐ ngày 01/4/2022 về việc chủ trương chấm dứt một phần hoạt động dự án.   

- Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 221/UBND-VP5 với nội dung 

như sau: 

“1. Đồng ý về chủ trương chấm dứt một phần hoạt động dự án xây dựng nhà 
máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu (dự án) của Công ty cổ phần 

đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (nhà đầu tư) theo nội dung đề nghị của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 562/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 01/4/2022. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục, công việc chấm dứt một 
phần hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật. Trường hợp đến hết ngày 
30/4/2022, Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim không hoàn 
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thành thủ tục điều chỉnh dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động toàn bộ dự 

án theo quy định. 

3. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim chủ 

động liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Hải Hậu để 
làm thủ tục, công việc điều chỉnh dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải 
Minh, huyện Hải Hậu theo quy định của pháp luật. Nếu sau ngày 30/4/2022, Công 

ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim không hoàn thành thủ tục 
điều chỉnh dự án, Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim tự 
chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án như đã cam kết.”.   

- Ngày 04/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 21/QĐ-

SKH&ĐT về việc chấm dứt một phần hoạt động của 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, với nội dung như sau: 

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

- Phần dự án bị chấm dứt hoạt động (địa bàn cấp nước bị chấm dứt hoạt 

động) gồm các xã, thị trấn: Hải Tây, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân, 
Hải Hòa, thị trấn Thịnh Long, Hải Châu, Hải Giang, Hải Ninh, Hải Phong và 
không cấp nước đầu mối cho 02 nhà máy cấp nước sạch thị trấn Yên Định và xã 

Hải An (bao gồm cả xã Hải Toàn cũ). 

- Lý do chấm dứt một phần dự án: Dự án chậm tiến độ thực hiện 15 tháng so 

với tiến độ được phê duyệt; nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, 
không thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và thủ tục xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết 

định chấm dứt một phần hoạt động dự án theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
48 Luật Đầu tư. 

- Phần dự án còn lại tiếp tục hoạt động (địa bàn cấp nước còn lại) gồm 21 xã, 
thị trấn: Hải Minh, Hải Anh, Hải Trung, Hải Bắc, Hải Long, Hải Phương, Hải 
Đường, Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Sơn, Hải Hà, Hải Phúc, Hải 

Lộc, Hải Quang, Hải Tân, Hải Cường, Hải Phú, Hải Đông và thị trấn Cồn. 

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm chấm dứt một phần hoạt động của dự án và 

thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có trách 
nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.”. 

- Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh Nam Định có Văn bản số 55/UBND-TT; trong 

đó yêu cầu: “Công ty Hoàng Kim khẩn trương liên hệ, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, UBND huyện Hải Hậu và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện 
thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng tinh thần Văn bản số 221/UBND-VP5 ngày 
01/4/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư.”.  

- Ngày 22/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 766/SKH&ĐT-

ĐTTĐ đề nghị Công ty Hoàng Kim: “Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 
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Xây dựng nhà máy nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu theo quy định tại khoản 

6 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/3021 của Chính phủ đảm bảo 

thời gian quy định tại văn bản số 221/UBND –VP5 ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh 
Nam Định và Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. Trường hợp đến ngày 30/4/2022, Nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục điều 

chỉnh dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham 
mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án theo quy định.”.        

- Ngày 26/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Văn bản số 

789/SKH&ĐT-ĐTTĐ đề nghị Công ty Hoàng Kim: 

 “1. Khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh án đầu tư Xây dựng nhà máy 
nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, đảm bảo thời gian quy định tại văn bản 
số 221/UBND –VP5 ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định và Quyết định số 

21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Trường hợp đến ngày 30/4/2022, Nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục điều 

chỉnh dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham 
mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án theo quy định.”.  

- Ngày 29/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Văn bản số 

816/SKH&ĐT-ĐTTĐ đôn đốc Công ty Hoàng Kim thực hiện thủ tục điều chỉnh dự 

án; với nội dung: “Đến 9h00’ ngày 29/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa 

nhận được Hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty Hoàng Kim. Đến hết ngày 
30/4/2022, Công ty Hoàng Kim không hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án đề nghị 
Công ty tự chấm dứt hoạt động của dự án theo như cam kết tại Biên bản hội nghị 

ngày 23/3/2022. Trường hợp công ty không tự chấm dứt hoạt động dự án theo cam 
kết. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án theo quy định.”.    

- Ngày 06/5/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị thống nhất 

phương án xử lý Dự án; hội nghị do đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì cùng đại diện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Hậu và đại diện 

Công ty Hoàng Kim (Người đại diện theo pháp luật của công ty: ông Phạm Ngọc 

Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc).  

Tại Hội nghị đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Hậu 

thống nhất báo cáo và đề nghị UBND tỉnh với các nội dung như sau: 

“5.1. Đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động của 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.  

5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự 
án theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

5.3. Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư thực hiện thanh lý dự 
án theo quy định của pháp luật hiện hành.” 
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Ý kiến của người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Kim “Công ty 

Hoàng Kim đã thay đổi người đại diện theo pháp luật, vì vậy mới nắm bắt được tình 

hình của dự án. Đề nghị các cơ quan có chức năng tháo gỡ các vấn đề về thủ tục 
pháp lý để doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đề nghị của nhà đầu 
tư tại Tờ trình số 18/2022/HK ngày 23/4/2022. Nhà đầu tư cam kết có đủ nguồn lực 

và thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án theo quy định”. 

- Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 862/SKH&ĐT-ĐTTĐ 

về việc chủ trương chấm dứt hoạt động dự án.   

- Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 135/TB-UBND thông báo kết 

luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về việc thực 

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

bản này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND huyện Hải Hậu và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan như sau: “Đồng ý về chủ trương chấm dứt hoạt động của 

dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu như đề nghị 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 862/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 06/5/2022 (có 

biên bản làm việc giữa các Sở, ngành, nhà đầu tư ngày 06/5/2022 kèm theo). Giao 
Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các 
Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của 

dự án đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh huyện Hải Hậu theo 
đúng quy định.”.   

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

về việc chấm dứt hoạt động của 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, với nội dung: 

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

Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án chậm tiến độ thực hiện 17 tháng so với tiến 
độ được phê duyệt; nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, không 

thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và thủ tục xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm 
dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư. 

Điều 2.  Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu 
tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.”. 

 - Ngày 23/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 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, với nội dung: 

“Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

- Lý do thu hồi: Dự án bị chấm dứt hoạt động tại Quyết định số 29/QĐ-

SKH&ĐT ngày 23/5/2022 của Sở Kế Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại điểm 
đ khoản 2 điều 48 Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 48 Luật Đầu tư. 
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Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu 

tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.”. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Ngày 08/8/2022 và ngày 23/8/2022, tại Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Nam Định; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì buổi đối thoại giữa 

người khiếu nại (bà Vũ Thị Tuyết - người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Hoàng Kim), người được người khiếu nại ủy quyền (ông Trương Quốc Hòe - luật 

sư); người bị khiếu nại (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định). Tại buổi đối 

thoại, Tổ xác minh đã thông báo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, Tổ xác 

minh và người giải quyết khiếu nại đã giải thích, làm rõ các ý kiến của bà Vũ Thị 

Tuyết, ông Trương Quốc Hòe, theo đó: 

1. Nội dung được thống nhất 

- Lý do chậm tiến độ không phải là một trong số các lý do chấm dứt một 

phần hoặc chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điều 48 Luật đầu tư 

năm 2020.   

- Lý do không thực hiện điều chỉnh dự án không phải một trong số các lý 

do chấm dứt một phần hoặc chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điều 

48 Luật Đầu tư năm 2020. 

2. Những nội dung đối thoại còn ý kiến khác 

a. Về việc ký quỹ thực hiện dự án 

- Ông Trương Quốc Hòe (người được người khiếu nại ủy quyền) cho rằng: 

Công ty Hoàng Kim đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của 54 hộ gia đình, 

cá nhân với diện tích khoảng 2,2ha để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy 

xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu và Công ty còn giữ hồ sơ gốc của 

việc chuyển nhượng. Do đó, Dự án không thuộc diện phải ký quỹ do Công ty 

Hoàng Kim là đơn vị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn xã Hải Minh dựa trên cơ sở văn bản của các cơ quan có thẩm 

quyền (theo điểm d khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ). 

Tại buổi đối thoại Người khiếu nại đã cung cấp bổ sung tài liệu là Hợp đồng 

chuyển nhượng (bản Photo) quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa Công ty và 50 

hộ gia đình, cá nhân. Công ty chưa cung cấp được văn bản của cấp có thẩm quyền 

cho phép Công ty nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá 

nhân (trước thời điểm tháng 12/2016).   

- Theo người giải quyết khiếu nại thì Dự án không thuộc một trong các 

trường hợp quy định không phải ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định 

tại Điều 27, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (nay 

được quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 25, 26 Nghị định 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính Phủ). 

Tại buổi đối thoại: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp cho người khiếu nại 

và người được người khiếu nại ủy quyền: Hồ sơ thu hồi đất để thực hiện dự án do 
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UBND huyện Hải Hậu thực hiện theo quy định. Căn cứ hồ sơ thu hồi đất và cho 

thuê đất đối với dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải Minh, huyện 

Hải Hậu, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định Dự án trên không thuộc trường hợp 

được miễn ký quỹ theo khoản d Điều 27, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ nên Dự án thuộc diện phải ký quỹ. 

b. Về việc chậm tiến độ dự án 

- Người khiếu nại và người được người khiếu nại ủy quyền cho rằng: Việc 

chậm tiến độ là do nguyên nhân khách quan nên đề nghị tính thời gian thực hiện 

dự án từ khi Cục hạ tầng kỹ thuật Bộ xây dựng ban hành văn bản số 100/HTKT-

CN ngày 26/3/2021. 

Tại buổi đối thoại: Người khiếu nại cung cấp các văn bản: Số 411/PCTT-

QLĐĐ ngày 07/11/2017, số 880/PCTT-QLĐĐ ngày 01/8/2018 của Tổng cục 

phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn bản số 

13/HTKT-CN ngày 13/01/2020, số 100/HTKT-CN ngày 26/3/2021 của Cục hạ 

tầng kỹ thuật- Bộ xây dựng; Văn bản số 750/SXD-QH ngày 01/6/2021 của Sở 

Xây dựng tỉnh Nam Định. 

 - Theo người giải quyết khiếu nại: Căn cứ vào điểm d khoản 8 Điều 33 Luật 

Đầu tư năm 2014 (nay là khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020) thì tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư là một nội dung trong Quyết định chủ trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh, các văn bản do Nhà đầu tư cung cấp chỉ là công văn, thông báo, trao đổi 

của cơ quan chuyên môn với Nhà đầu tư. Dự án muốn được điều chỉnh tiến độ vì 

bất cứ lý do gì thì Nhà đầu tư cũng phải làm hồ sơ và thực hiện báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền để xem xét theo quy định.   

IV. KẾT LUẬN 

1. Về việc chậm tiến độ dự án 

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

được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 và Quyết định số 890/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 cho nhà đầu tư là Công ty Hoàng Kim thực hiện. Tuy 

nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án nhà đầu tư đã thực hiện chậm tiến độ 

rất nhiều so với tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2017 và so với cam kết của Nhà đầu tư. 

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

khách quan. Việc chậm tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư đã được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cũng các sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra; đồng thời UBND 

tỉnh có văn bản đôn đốc, yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã 

được phê duyệt (các văn bản được nêu tại phần II Quyết định này). Nhưng Nhà 

đầu tư không thực hiện theo yêu cầu; việc chậm tiến độ hoàn thành dự án ảnh 

hưởng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện Hải 

Hậu trong giai đoạn 2021-2025.  

Việc chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Công ty Hoàng Kim (nhà đầu 

tư) đã vi phạm Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh 
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Nam Định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch 

xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. 

Tại buổi đối thoại ngày 08/8/2022 giữa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(người giải quyết khiếu nại) với người khiếu nại (bà Vũ Thị Tuyết - người đại 

diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Kim) và người được người khiếu nại ủy 

quyền (ông Trương Quốc Hòe - luật sư); Nội dung đã thống nhất: Lý do chậm tiến 

độ không phải là một trong số các lý do chấm dứt một phần hoặc chấm dứt hoạt 

động của dự án theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Lý do không 

thực hiện điều chỉnh dự án không phải một trong số các lý do chấm dứt một phần 

hoặc chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 

2020. Do vậy, nội dung này sẽ được xem xét sửa đổi khi ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết định chấm dứt một phần và Quyết định chấm dứt hoạt động 

dự án sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất.  

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

Sau khi Công ty Hoàng Kim được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

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

định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017. 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 đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 

1230/QĐ-UBND ngày 11/6/2019; được UBND tỉnh Phê duyệt các khoản được 

trừ vào tiền thuê đất phải nộp tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 

với số tiền là: 5.605.795.000 đồng. 

Thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 và Quyết định số 

890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Nam Định. Sở Kế hoạch và Đầu 

tư và Công ty Hoàng Kim đã ký thỏa thuận bằng Văn bản số 607/TT-SKH&ĐT 

ngày 09/5/2019 về việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; Văn bản số 

638/TT-SKH&ĐT ngày 14/5/2019 về việc hoãn ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án 

đầu tư. 

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

thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp phải ký quỹ 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 Hoàng Kim sau khi dự án có quyết định chủ 

trương đầu tư và trước thời điểm 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. Quá trình thực hiện việc ký kết các văn bản thỏa thuận về ký quỹ Công 

ty Hoàng Kim không có ý kiến gì về nội dung này. 

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

việc ký quỹ theo thỏa thuận tại Điều 2 Văn bản số 638/TT-SKH&ĐT ngày 

14/5/2019 “Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng 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. Nếu nhà 
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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 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 Luật Đầu tư” và quy định tại 

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

Tại Biên bản ngày 14/01/2022 đại diện Công ty đã cam kết “Nhà đầu tư 

cam kết sẽ thực hiện thủ tục về ký quỹ ....”   

 Tuy nhiên, cho đến trước thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định 

số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022; Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 

23/5/2022 thì Công ty Hoàng Kim chưa thực hiện ký quỹ theo thỏa thuận giữa Sở 

Kế hoạch và Đầu tư với Công ty Hoàng Kim theo quy định tại Điều 2 văn bản số 

638/TT-SKH&ĐT ngày 14/5/2019, cũng như theo nội dung cam kết của công ty 

tại biên bản ngày 14/01/2022.   

   Việc bà Vũ Thị Tuyết, ông Trương Quốc Hòe cho rằng: Công ty Hoàng 

Kim đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của 54 hộ gia đình, cá nhân với diện 

tích khoảng 2,2ha để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch 

xã Hải Minh, huyện Hải Hậu và Công ty còn giữ hồ sơ gốc của việc chuyển 

nhượng (người khiếu nại đã cung cấp bản photo: hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất nông nghiệp giữa đại diện công ty và hộ gia đình, có xác nhận của 

UBND xã Hải Minh). Do đó, Dự án không thuộc diện phải ký quỹ theo điểm d 

khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 

do Công ty Hoàng Kim là đơn vị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Hải Minh dựa trên cơ sở văn bản của các cơ 

quan có thẩm quyền. Ý kiến trên của người khiếu nại (bà Vũ Thị Tuyết và ông 

Trương Quốc Hòe) là không phù hợp với quy định của pháp luật và không có cơ 

sở, bởi: 

- Việc Công ty Hoàng Kim nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi chưa có văn bản chấp 

thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm khoản 1 Điều 193 Luật 

Đất Đai năm 2013. 

- Ngày 27/02/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hải Hậu; Ngày 17/7/2018,  

UBND tỉnh có Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện 

Hải Hậu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 để thực hiện dự án án xây 

dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Do đó việc Công ty 

Hoàng Kim nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ gia đình năm 2016 

để thực hiện dự án khi chưa có kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt là vi phạm khoản 1 Điều 73; khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 
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và khoản 1, Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ). 

- Thời điểm (năm 2016) Công ty Hoàng Kim nhận chuyển nhượng đất nông 

nghiệp của các hộ gia đình trước khi được UBND tỉnh Nam Định ra Quyết định 

số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu là không đúng trình tự thực 

hiện dự án đầu tư theo Điều 22 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ. 

- Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HK ngày 10/4/2019 của Công ty Hoàng 

Kim gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hải Hậu, trong 

đó có thể hiện việc Công ty đề nghị được thuê diện tích đất đã được UBND huyện 

Hải Hậu ra quyết định thu hồi và thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. 

- Sau khi Công ty Hoàng Kim được UBND tỉnh Nam Định quyết định: cho 

thuê đất tại Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 11/6/2019, cấp giấy chứng nhận, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn niền với đất tại Quyết định số 2269/QĐ-

UBND ngày 15/10/2019; Công ty Hoàng Kim không có ý kiến gì liên quan đến 

thủ tục về đất đai.  

3. Việc ban hành Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định  

 Căn cứ việc nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án (như đã 

nêu tại mục 2 của phần IV Quyết định này); Biên bản hội nghị ngày 23/3/2022; 

trong đó có nội dung “ Nhà đầu tư đề xuất tiếp tục thực hiện dự án với 2/3 địa bàn 
cấp nước đã được phê duyệt (bao gồm các xã: Hải Minh, Hải Trung, Hải Bắc, Hải 

Long, Hải Phương, Hải Đường, Hải Vân, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Sơn, Hải Hà, 
Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Quang, Hải Tân, Hải Cường, Hải Phú, Hải Đông và thị 
trấn  Cồn)”. Văn bản số 221/UBND-VP5 ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 về 

việc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý 

nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy 

định tại điểm đ điều khoản 2, khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; khoản 5 

Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.  

4. Việc ban hành Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 và 

Quyết định số 30/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sau khi có Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 của Sở Kế 

hoạc và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh liên tục có nhiều văn bản 

đôn đốc Công ty Hoàng Kim hoàn thiện thủ tục, hồ sơ điều chỉnh dự án (các văn 

bản đôn đốc nêu tại mục 5 phần II Quyết định này). Tuy nhiên Công ty Hoàng 

Kim không thực hiện theo yêu cầu. 

Căn cứ việc nhà đầu tư không thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án (như đã 

nêu tại mục 2 của phần IV Quyết định này); Biên bản hội nghị ngày 23/3/2022; 

trong đó có nội dung “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 
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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.”. Biên bản hội nghị ngày  06/5/2022; văn bản số 135/TB-

UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành 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  là đúng trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại điểm đ điều khoản 2, khoản 3 Điều 48 Luật 

Đầu tư năm 2020; khoản 5 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ.  

 Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư ban hành 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 là đúng quy định tại khoản 6 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

 Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại mục lý do chấm dứt một phần hoạt động của 

dự án tại Điều 1 của Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; cụ thể nội dung sau khi sửa đổi như sau:  

- Lý do chấm dứt một phần hoạt động của dự án: Do Nhà đầu tư không thực 

hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định 

chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 

48 Luật Đầu tư năm 2020. 

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại mục lý do chấm dứt hoạt động của Dự án tại  

Điều 1 của Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; cụ thể nội dung sau khi sửa đổi như sau: 

- Lý do chấm dứt hoạt động của dự án: Do Nhà đầu tư không thực hiện thủ 

tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt 

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

3. Giữ nguyên các nội dung còn lại của Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 

04/4/2022 và Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

4. Giữ nguyên các nội dung Quyết định số 30/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 của Công ty cổ 

phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim. 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Đấu thầu, thẩm định tham mưu Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022, Quyết định số 29/QĐ-SKH&ĐT ngày 

23/5/2022. 
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Điều 3. 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 4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

Công ty cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim không đồng ý với giải 

quyết khiếu nại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thì Công ty cổ phần 

đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim có quyền khiếu nại đến Chủ tịch 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. 

Điều 5. 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 cổ 

phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như Điều 5; 

- Các Sở: XD, TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND huyện Hải Hậu; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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