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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của  

Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim 

(lần hai) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ các quy định pháp luật về đầu tư; 

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; 

Xét đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng 

Kim, địa chỉ: Số 333, khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 03/BC-T.Tr ngày 

09/01/2023 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần đầu tư 

và cung cấp nước sạch Hoàng Kim và Tờ trình số 09/TTr-T.Tr ngày 07/3/2023 

với các nội dung sau: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Công ty Cổ phần đầu tư và cung cấp nước sạch Hoàng Kim (sau đây viết tắt 

là Công ty Hoàng Kim) khiếu nại các Quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, gồm:  

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

phần hoạt động dự án;  

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

động dự án; 

- Quyết định số 30/QĐ-SKH&ĐT ngày 23/5/2022 về thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư dự án. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI ĐÃ GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU 

Ngày 26/8/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định giải 

quyết khiếu nại (lần đầu) số 62/QĐ-SKH&ĐT với nội dung: 
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“1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại mục lý do chấm dứt một phần hoạt động 

của dự án tại Điều 1 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 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”. 

III. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Về phê duyệt chủ trương đầu tư  

Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu có 

nguồn gốc từ dự án xây dựng nhà máy nước của Công ty Cổ phần nước sạch và 

vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định với tổng diện tích 1,98 ha đất nông nghiệp, 

diện tích đất này đã được quy hoạch nằm trong danh mục các dự án phải thu hồi 

đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2016
1
.  

Ngày 26/9/2016, UBND huyện Hải Hậu có Báo cáo số 147/BC-UBND
2
 đề 

nghị điều chỉnh chủ dự án trên từ Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông 

thôn tỉnh Nam Định sang Công ty Hoàng Kim để làm căn cứ xây dựng và thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

Ngày 10/10/2016, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 192/HĐND-TT 

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 

UBND tỉnh có Công văn số 707/UBND-VP3 ngày 25/10/2016 đồng ý chủ 

trương cho Công ty Hoàng Kim lập thủ tục dự án đầu tư với diện tích khoảng 

8,00ha đất tại xã Hải Minh
3
; Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Quyết định định số 890/QĐ-UBND ngày 

26/4/2019 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

                                           
1
 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của HĐND tỉnh 

2
 Thực hiện theo Thông báo số 124/TB-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh 

3
 Đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý tại Thông báo số 189-TB/TU ngày 18/10/2016 
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2. Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất 

2.1. Dự án của Công ty Hoàng Kim đã có trong quy hoạch sử dụng đất 

huyện Hải Hậu đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu từ năm 

2016 đến năm 2019 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: 

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 685/QĐ-UBND phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hải Hậu;  

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh có Tờ trình số 133/TTr-UBND trình HĐND tỉnh 

về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

theo đó đã xác định Dự án trên thuộc danh mục dự án phải thu hồi đất. 

Ngày 10/10/2016, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 192/HĐND-TT 

với nội dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thẩm định nhu cầu sử dụng đất phù hợp 

với thực tế và tiết kiệm quỹ đất. 

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 2265/QĐ-UBND bổ sung 

kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hải Hậu. 

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh có Công văn số 707/UBND-VP3 đã giao các 

đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Hoàng Kim lập, thẩm định quyết định chủ 

trương đầu tư dự án và thuê đất theo quy định. 

2.2. Trên cơ sở chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy, từ tháng 10/2016 đến 

năm 2019, UBND tỉnh, UBND huyện Hải Hậu, UBND xã Hải Minh có các 

quyết định và các văn bản về phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của huyện Hải Hậu và điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới xã Hải Minh để triển khai dự án.  

2.3. Tuy nhiên, từ ngày 22/11/2016 đến ngày 13/3/2017, Công ty Hoàng Kim 

đã thoả thuận Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 

của 54 hộ dân tại xã Hải Minh với tổng diện tích 22.229m
2
; theo đó, Chủ tịch 

UBND xã Hải Minh đã chứng thực đối với các Hợp đồng chuyển nhượng. 

Ngày 22/5/2018, Công ty Hoàng Kim có Tờ trình số 02/TTr-CTy đề nghị 

được thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 54 hộ dân nói 

trên; việc khấu trừ tiền thuê đất, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và cam kết 

sau này sẽ thực hiện theo quy định; đối với đất công do UBND xã Hải Minh 

quản lý và việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo 

quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Hoàng Kim, UBND huyện Hải Hậu có Tờ 

trình số 74/TTr-UBND ngày 24/5/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn 

bản số 1423/STNMT-QHKH ngày 12/6/2018 đề nghị UBND tỉnh đồng ý việc 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp như trên để làm thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho việc triển khai thực hiện Dự án.  

2.4. Do không có văn bản đồng ý của UBND tỉnh, nên từ tháng 7/2018 đến 

tháng 4/2019, Công ty Hoàng Kim và các đơn vị liên quan đã triển khai thực 

hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất 

đai năm 2013 để thực hiện dự án, cụ thể: 
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Ngày 20/3/2019, UBND huyện Hải Hậu có các Quyết định thu hồi đất đối 

với 51 hộ gia đình, cá nhân
4
, đất do UBND xã Hải Minh quản lý

5
 và phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án
6
; theo đó tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ là 7.966.132.300 đồng do Công ty Hoàng Kim chi trả. 

Trên cơ sở các Quyết định thu hồi đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Hải Hậu thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

Ngày 10/4/2019, Công ty Hoàng Kim có Tờ trình số 01/TTr-HK về việc 

thuê đất để thực hiện dự án. 

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 1230/QĐ-UBND cho Công 

ty Hoàng Kim thuê 52.848,3m
2 
đất để thực hiện dự án, với hình thức trả tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê đất là 50 năm. 

3. Việc bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 

Ngày 09/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty Hoàng Kim đã thống 

nhất ký Văn bản số 607/TT-SKH&ĐT về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; 

theo đó việc thực hiện ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ được thực hiện theo 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. 

Ngày 13/5/2019, Công ty Hoàng Kim có Văn bản số 08/CV-HK xin hoãn 

thực hiện nghĩa vụ ký quỹ và cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án, theo đó đã 

cam kết nếu hết thời gian thực hiện mà dự án chưa hoàn thành và đưa 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 ký thỏa 

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

hiện dự án, trong đó đã thống nhất Công ty Hoàng Kim có trách nhiệm thực hiện 

dự án theo đúng Quyết định của UBND tỉnh
7
, nếu triển khai dự án chậm, không 

đúng tiến độ xây dựng cơ bản hoặc đã được hoàn trả tiền đền bù giải phóng mặt 

bằng trước thời điểm hoàn thành dự án thì việc hoãn ký quỹ hết hiệu lực, khi đó 

Công ty Hoàng Kim có trách nhiệm thực hiện ký quỹ theo quy định. 

4. Việc thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 

4.1. 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, 

theo đó Công ty Hoàng Kim được trừ 5.605.795.000 đồng tiền thuê đất (đây là là 

số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà Công ty Hoàng Kim đã trả 

cho các hộ dân và UBND xã Hải Minh). 

Ngày 22/8/2019, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu có Văn bản số 744/TB-CCT 

thông báo nộp tiền thuế đất, theo đó tổng số tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời 

                                           
4
 Từ Quyết định số 1634/QĐ-UBND đến Quyết định số 1684/QĐ-UBND 

5
 Quyết định số 1685/QĐ-UBND 

6
 Quyết định số 1686/QĐ-UBND 

7
 Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 và Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 
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gian thuê là 9.800.700.000 đồng, các khoản được giảm trừ tiền thuê đất là 

5.605.795.000 đồng, số tiền còn phải nộp là 4.194.905.000 đồng.  

Ngày 03/9/2019, Cục Thuế tỉnh có Quyết định số 1120/QĐ-CT miễn tiền 

thuê đất đối với Công ty Hoàng Kim, số tiền được miễn là 4.194.905.000 đồng.  

Ngày 30/9/2019, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu có Văn bản số 265/CCT-NVQLT 

xác nhận Công ty Hoàng Kim hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với đơn vị thuê đất. 

4.2. Dự án triển khai thi công từ ngày 11/6/2021. Do tiến độ thực hiện dự 

án chậm, nên UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã họp và có các văn bản 

đôn đốc thực hiện, theo đó: 

UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc họp
8
 và yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn 

lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết. 

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

yêu cầu Công ty Hoàng Kim rà soát, báo cáo giải trình làm rõ năng lực tài 

chính; có kế hoạch thực hiện và cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện (nếu không 

thực hiện theo đúng tiến độ thì cam kết tự chấm dứt hoạt động của dự án gửi cơ 

quan nhà nước); hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án và thỏa thuận đảm 

bảo thực hiện dự án đầu tư. Do Công ty Hoàng Kim không thực hiện, nên ngày 

11/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Văn bản số 1642/SKH&ĐT-

ĐTTĐ yêu cầu Công ty Hoàng Kim thực hiện việc thỏa thuận bảo đảm thực 

hiện dự án đầu tư. 

Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 121/UBND-TT yêu cầu Công 

ty Hoàng Kim khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; liên hệ Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục về thoả thuận đảm bảo thực hiện dự án 

đầu tư. Song, Công ty Hoàng Kim vẫn không thực hiện. Vì vậy, ngày 

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

Đầu tư chủ trì kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án và đề xuất 

phương án xử lý đối với dự án.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/01/2022, Đoàn kiểm tra do  Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã làm việc với Công ty Hoàng Kim, kiểm tra thực 

địa, theo đó đã xác định dự án chậm tiến độ quá 12 tháng
9
, Công ty Hoàng Kim 

không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, không ký quỹ bảo đảm thực hiện dự 

án theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản thống nhất phương án thực hiện 

dự án; theo đó đại diện Công ty Hoàng Kim đã cam kết sẽ thực hiện thủ tục về 

ký quỹ và các thủ tục liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực 

hiện dự án. 

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

Ngày 23/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Công ty Hoàng 

Kim lập Biên bản thống nhất phương án xử lý chấm dứt một phần hoạt động của 

dự án. Trên cơ sở đó, ngày 04/4/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có 

Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT chấm dứt một phần hoạt động của dự án. 

                                           
8
 Vào ngày 30/6/2021 và ngày 29/9/2021 
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Sau khi có quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc nhà đầu tư hoàn 

thiện thủ tục điều chỉnh dự án, nhưng Công ty Hoàng Kim vẫn không thực hiện. 

Vì vậy, ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Công ty 

Hoàng Kim và lập Biên bản thống nhất chấm dứt hoạt động dự án. Trên cơ sở 

đó, ngày 23/5/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 

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

SKH&ĐT thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của Công ty 

Hoàng Kim. 

6. Việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Ngày 26/8/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 

62/QĐ-SKH&ĐT giải quyết lần đầu đối với khiếu nại của Công ty Hoàng Kim 

với các nội dung đã nêu tại Mục II của Quyết định này. 

IV. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh đã tổ chức buổi đối thoại giải quyết khiếu 

nại của Công ty Hoàng Kim tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Mặc dù đã nhận 

được Giấy mời, nhưng Công ty Hoàng Kim không đến tham dự buổi đối thoại 

mà không thông báo lý do. Vì vậy, ngày 16/01/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản 

số 17/UBND-VP8 đề nghị Công ty Hoàng Kim tham gia đối thoại để đảm bảo 

đủ thủ tục ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định. 

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức đối thoại với người khiếu 

nại, người bị khiếu nại và các bên liên quan. Mặc dù đã đến làm việc theo đúng 

thời gian và được hướng dẫn, giải thích cụ thể, nhưng Công ty Hoàng Kim và 

Luật sư được ủy quyền vẫn từ chối tham gia đối thoại với lý do vụ việc đã hết 

thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 37 Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị 

định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.  

V. KẾT LUẬN 

1. Về nội dung khiếu nại và các căn cứ để khiếu nại của Công ty Hoàng 

Kim 

1.1. Về nội dung Công ty Hoàng Kim cho rằng, dự án không thuộc trường 

hợp phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, vì Công ty 

Hoàng Kim đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn xã Hải Minh. 

Diện tích đất cho Công ty Hoàng Kim thuê để thực hiện dự án bao gồm đất 

nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của 51 hộ dân và đất công do UBND xã Hải 

Minh quản lý. 

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 thì dự án 

xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp 

nước, thoát nước, điện lực... do Nhà nước thu hồi đất.  

Trong các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh và của UBND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án nêu trên không có nội dung nào thể hiện việc đồng ý, chấp 
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thuận cho phép dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi 

đất nhưng sử dụng đất lúa dưới 10 ha. UBND tỉnh cũng không có văn bản nào 

hướng dẫn hay chấp thuận cho phép Công ty Hoàng Kim được nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân để thực 

hiện dự án.  

Mặc dù không có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, nhưng Công ty 

Hoàng Kim vẫn tự thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 

nghiệp với các hộ dân như trên. Việc làm này của Công ty Hoàng Kim là không 

đúng với quy định tại khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai năm 2013; việc UBND xã 

Hải Minh chứng thực các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên 

là trái quy định của pháp luật; việc UBND huyện Hải Hậu, Sở Tài nguyên và 

Môi trường có văn bản đề nghị chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất nêu trên, là không phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai và 

pháp luật về đầu tư. 

Vì vậy, dự án trên của Công ty Hoàng Kim thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất, không thuộc trường hợp Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án. 

Trên thực tế, do không có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh về việc đồng 

ý cho Công ty Hoàng Kim nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân, để triển khai 

thực hiện dự án, Công ty Hoàng Kim cùng các cơ quan có thẩm quyền đã hoàn 

thành các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy 

định. Trên cơ sở đó, UBND huyện Hải Hậu đã ra các quyết định thu hồi đất đối 

với 51 hộ dân để làm thủ tục cho Công ty Hoàng Kim thuê đất thực hiện dự án 

theo quy định. 

Cùng với việc triển khai các thủ tục về đất đai, Công ty Hoàng Kim đã cùng 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc thoả thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện 

dự án đầu tư; do Công ty Hoàng Kim đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng, nên được chấp thuận hoãn ký quỹ. Việc ký văn bản thỏa thuận ký quỹ 

và văn bản thỏa thuận hoãn ký quỹ thực hiện dự án đầu tư là phù hợp với quy định 

tại khoản 2 và khoản 7 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 

của Chính phủ. 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác thì không 

phải ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư. 

Như vậy, dự án trên của Công ty Hoàng Kim thuộc trường hợp phải ký quỹ 

theo quy định, không thuộc trường hợp được miễn ký quỹ theo quy định tại điểm 

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

phủ, vì dự án này thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Do vậy, nội dung khiếu nại trên của 

Công ty Hoàng Kim là không đúng. 

1.2. Việc thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư  
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Để đảm bảo thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Công ty Hoàng Kim 

đã thống nhất ký Văn bản số 607/TT-SKH&ĐT ngày 09/5/2019 thỏa thuận về 

việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và Văn bản số 638/TT-SKH&ĐT 

ngày 14/5/2019 về việc hoãn ký quỹ thực hiện dự án đầu tư. Việc này là phù hợp 

với quy định tại khoản 2 và khoản 7 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Công ty Hoàng Kim đã được trừ tiền thuê đất (tương ứng với số tiền bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Công ty Hoàng Kim đã chỉ trả cho các hộ 

dân), nên việc thỏa thuận hoãn ký quỹ hết hiệu lực. Cùng với đó, dự án của Công 

ty Hoàng Kim chậm hoàn thành so với tiến độ đã được phê duyệt
10

. Vì vậy, theo 

quy định tại điểm c khoản 7 Điều 26 và khoản 1 Điều 123 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ thì Công ty Hoàng Kim phải 

thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo thỏa thuận đã ký 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 638/TT-SKH&ĐT ngày 14/5/2019. 

Từ tháng 5/2021 đến tháng 02/2022, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và có các văn bản 

yêu cầu Công ty Hoàng Kim hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, tập trung nguồn 

lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và thực hiện thỏa thuận bảo đảm 

thực hiện dự án đầu tư theo quy định. 

Do đó, việc Công ty Hoàng Kim cho rằng từ khi có Hợp đồng thuê đất, 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến cuộc họp ngày 26/3/2022, Công 

ty Hoàng Kim không nhận được bất kỳ văn bản yêu cầu thực hiện việc ký quỹ 

bảo đảm thực hiện dự án theo Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ, là không có căn cứ. 

1.3. Việc áp dụng các quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo 

Luật Đầu tư năm 2020  

Như trên đã nêu, dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch tại xã Hải 

Minh thuộc danh mục dự án do Nhà nước thực hiện thu hồi đất được HĐND tỉnh 

chấp thuận theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; 

Dự án không thuộc trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư. 

Do đó, việc Công ty Hoàng Kim cho rằng thời điểm sau khi Luật Đầu tư 

năm 2020 có hiệu lực thi hành, theo điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư năm 

2020 quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư “Nhà đầu tư trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê” thì 

Công ty không thuộc đối tượng phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, là không 

có cơ sở. 

1.4. Việc chấm dứt một phần và chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án 

Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh do Công ty Hoàng 

Kim làm chủ đầu tư thuộc dự án đầu tư mà nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có 
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bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Tuy 

nhiên, Công ty Hoàng Kim không thực hiện, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

quyết định chấm dứt một phần hoạt động và chấm dứt hoạt động của dự án, việc 

làm này của Sở Kế hoạch và Đầu tư là phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

Tuy nhiên, tại Điều 1 của Quyết định số 21/QĐ-SKH&ĐT ngày 04/4/2022 

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

thêm lý do dự án chậm tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ được phê duyệt vào 

để chấm dứt một phần hoạt động và chấm dứt hoạt động của dự án; việc đưa thêm 

lý do này là không chính xác.  

2. Việc giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Việc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý, giải quyết lần đầu đối với khiếu 

nại của Công ty Hoàng Kim là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Luật Khiếu nại năm 2011 và các quy định có liên quan. Tuy nhiên Quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Mục 2, Phần IV 

Quyết định số 62/QĐ-SKH&ĐT ngày 26/8/2022) có nêu: Công ty Hoàng Kim 

nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ gia đình năm 2016 khi chưa có 

kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt… Nhận định này 

là chưa chính xác, vì thời điểm này, UBND tỉnh đã bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2016 của huyện Hải Hậu, trong đó có dự án này. Tuy nhiên, nhận định 

này không làm thay đổi nội dung kết luận về việc Công ty Hoàng Kim phải thực 

hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở kết quả xác minh, giải quyết khiếu nại lần đầu, ngày 29/8/2022, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 63/QĐ-SKH&ĐT sửa đổi, bổ 

sung nội dung về lý do chấm dứt một phần hoạt động của dự án. Việc này là phù 

hợp quy định của pháp luật về khiếu nại và các quy định có liên quan. 

Từ những nhận định và kết luận như trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 62/QĐ-

SKH&ĐT ngày 26/8/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải 

quyết khiếu nại (lần đầu) của Công ty Hoàng Kim.  

2. Yêu cầu Công ty Hoàng Kim và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan thực hiện nội dung Quyết định số 62/QĐ-SKH&ĐT ngày 26/8/2022 của 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Điều 2.  

1. Giao UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo UBND xã Hải Minh kiểm điểm, xác 

định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chứng thực hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 54 hộ gia đình, cá 

nhân tại xã Hải Minh với Công ty Hoàng Kim khi chưa được cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận. 
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2. Yêu cầu UBND huyện Hải Hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm 

điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không 

xử lý hoặc không tham mưu biện pháp xử lý đối với những vi phạm trong việc 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 54 hộ gia đình, cá nhân tại 

xã Hải Minh với Công ty Hoàng Kim.  

Điều 3. Quyết định này được niêm yết công khai, liên tục trong thời hạn 30 

ngày tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và Phòng tiếp công dân của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (tính từ ngày niêm yết). 

Điều 4. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được Quyết 

định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này, thì Công ty 

Hoàng Kim và các bên liên quan có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Nam 

Định tại Tòa án theo quy định của pháp luật về Tố tụng hành chính. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND 

huyện Hải Hậu, Chủ tịch UBND xã Hải Minh, Công ty Cổ phần đầu tư và cung 

cấp nước sạch Hoàng Kim, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;        

- Ban Tiếp công dân TW; 

 

(để báo cáo) 

- Như Điều 5; 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Trang TTĐT của VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3, BTCD, VP8. 
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