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Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. 

  

Thực hiện Văn bản số 1555/SKHĐT-DNĐT ngày 24/6/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nội dung hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án 

đầu tư Trang trại chăn nuôi giống lợn tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân của 

ông Mai Khắc Mại và ông Nguyễn Văn Bách. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

1. Về tình hình triển khai thực hiện dự án: 

Dự án Trang trại chăn nuôi giống lợn tại xã Xuân Mỹ của nhà đầu tư ông 

Mai Khắc Mại và ông Nguyễn Văn Bách đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 và gia hạn 

thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư tại Văn bản số 6592/UBND-NL ngày 

23/10/2017. Tuy nhiên đến nay, nhà đầu tư mới chỉ thực hiện xong các thủ tục 

gồm: Quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt ngày 07/12/2017, báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 1295/QĐ-

UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh; chưa hoàn thành hồ sơ thủ tục chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 

Tại Văn bản số 6592/UBND-NL ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về 

việc gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi 

lợn giống tại xã Xuân Mỹ, dự án được UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn thời gian 

hoàn thành các thủ tục đầu tư đến ngày 31/3/2018. Tuy nhiên đến ngày 

10/10/2018, nhà đầu tư mới nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất về 

Trung tâm Hành chính công huyện Nghi Xuân. Do đã quá thời gian gia hạn 

hoàn thành thủ tục đầu tư nêu tại Văn bản số 6592/UBND-NL ngày 

23/10/2017 của UBND tỉnh nên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện 

Nghi Xuân (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân) đã 

thông báo trả hồ sơ cho nhà đầu tư ngày 23/10/2018 theo quy định.  

Tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/01/2017  của 

UBND tỉnh quy định  Trách nhiệm của Nhà đầu tư   Định kỳ hằng tháng, quý, 

năm có báo cáo bằng văn bản gửi các s    ế hoạch và Đầu tư, Tài nguy n và 
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Môi trường, Xây dựng  Trung tâm h  trợ  TDN và XTĐT tỉnh, UBND huyện 

Nghi Xuân về tình hình thực hiện dự án đầu tư”. Tuy nhiên, nhà đầu tư ông Mai 

Khắc Mại và ông Nguyễn Văn Bách không thực hiện báo cáo tình tình thực hiện 

dự án về UBND huyện Nghi Xuân theo quy định.   

2. Thẩm định nội dung đề xuất điều chỉnh dự án: 

2.1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại  hoản 9, Điều 1, 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh thành Tiến độ 

thực hiện dự án: Hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động trong tháng 

6/2021”:  

Do thời gian qua, chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch bệnh như: Dịch tả 

lợn Châu Phi, dịch lở mồm long móng, dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển 

khai thực hiện dự án nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhà đầu tư 

và người lao động, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn; thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020 và 

UBND tỉnh tại Văn bản số 1640/UBND-NL ngày 20/3/2020 về việc tổ chức 

hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định điều 

chỉnh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đề 

nghị sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư phải có văn bản cam kết về 

việc tiếp tục thực hiện dự án, có kế hoạch chi tiết các công việc cần phải thực 

hiện trong thời gian nếu được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh chủ 

trương đầu tư thực hiện dự án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 

điều chỉnh dự án đầu tư. 

2.2. Điều chỉnh nội dung tại  hoản 1, Điều 3, Quyết định số 73/QĐ-

UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

đề xuất điều chỉnh như sau: 

 Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí li n quan 

đến các công việc đã thực hiện đối với dự án trong trường hợp Nhà đầu tư vi 

phạm một trong các nội dung sau  

- Đến hết ngày 30/6/2021, nếu nhà đầu tư chưa thực hiện xây dựng hoàn 

thành các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt và đưa dự án đi vào 

hoạt động. 

- Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung nhà đầu tư đã 

cam kết. 
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- Thực hiện không đúng hoặc không đẩy đủ các nội dung quy định tại 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư và các vi phạm khác có li n quan theo quy định của pháp luật.” 

3. Đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh phê bình nhà đầu 

tư ông Mai Khắc Mại và ông Nguyễn Văn Bách thực hiện dự án chậm tiến độ 

và không thực hiện đúng chế độ báo cáo về tình hình thực hiện dự án theo quy 

định tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh.   

UBND huyện Nghi Xuân kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến 

đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, KTHT, NN&PTNT; 

- UBND xã Xuân Mỹ; 

- Ông: Mai Khắc Mại. Địa chỉ: Số nhà 87, đường Hà 

Huy Tập, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ông: Nguyễn Văn Bách. Địa chỉ: Tổ 17, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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