
 

 
   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH THANH HOÁ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   
 

 Số:              /QĐ-UBND                       
            

QUYẾT ĐỊNH 

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch 

Sông Chu tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa của  

Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu  

(cấp lần đầu: ngày 17 tháng 3 năm 2020)  

(điều chỉnh lần thứ 1: ngày       tháng        năm 2021)  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 

6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 

năm 2019;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 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 một số điều của Luật Đầu tư;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 

đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch 

Sông Chu tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa;  

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu nộp ngày 15 tháng 3 năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2110/SKHĐT-

KTĐN ngày 07/4/2021 và Công văn số 2415/SKHĐT-KTĐN ngày 20/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước 

sạch Sông Chu tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa của Công ty cổ phần cấp 
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nước Sông Chu đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:  

Phạm vi khu đất thực hiện dự án quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định 

số 923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, được điều chỉnh 

như sau:  

“Phạm vi khu đất thực hiện dự án xác định tại các thửa đất số: 193, 192, 

191, 190, 189, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 287, 286, 285, 284, 282, 

283, 329, 370, 415, 256, 280, 279, 278, 277, 335, 336, 337, 338, 281, 331, 332, 

333, 334, 364, 363, 328, 330, 368, 369, 367, 366, 365, 417, 418, 241, 242, 243, 

289, 290, 323, 325, 288, 326, 327, 378, 377, 376, 379, 403, 404, 405, 406, 455, 

374, 375, 373, 372, 371, 407, 408, 453, 454, 484, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 

448, 449, 450, 451, 452, và một phần các thửa 154, 155, 188, 187, 186, 185, 

184, 194, 239, 240, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 276, 275, 274, 273, 272, 

271, 270, 269, 339, 340, 341, 358, 361, 360, 362, 419, 416, 443, 444, 445, 446, 

447, 488, 487, 486, 485, 517, 518, 519, 521, 483, 482, 456, 457, 458, 402, 401, 

380, 381, 382, 321, 320, 322, 291, 324, 196, một phần thửa đất giao thông 

không số, tờ bản đồ số 15, bản đồ địa chính xã Thiệu Phúc, tỷ lệ 1/1000, đo vẽ 

năm 2006.” 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 

923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, được điều chỉnh 

như sau: 

“- Khởi công xây dựng: Tháng 10/2021.  

- Hoàn thành, đi vào hoạt động: Tháng 10/2022.” 

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba: 

Hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 3 

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, được 

điều chỉnh như sau: 

“Trước ngày 31/10/2021, nếu Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu không 

hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, ký quỹ 

đầu tư theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ 

phần cấp nước Sông Chu không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh 

phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.” 
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4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư số 923/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu có trách nhiệm ký quỹ bảo đảm 

thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo 

vệ môi trường, sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được 

triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây 

dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, đảm bảo việc đầu tư xây dựng đúng chủ 

trương đầu tư được chấp thuận  

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Thiệu Hóa và các ngành, đơn vị 

có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, 

giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định.   

Điều 3. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời 

của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 923/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020.  

 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND 

huyện Thiệu Hóa; Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

3. Quyết định này được gửi cho Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu, một 

bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND 

tỉnh Thanh Hóa./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  

  Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;  

- UBND huyện Thiệu Hóa; 

- Công ty cổ phần cấp nước Sông Chu; 

- Lưu: VT, THKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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