
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND            Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy nước sạch  

Hoằng Hóa tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 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 một số điều của Luật Đầu tư; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 

của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự 

án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 

04/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa 

đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, 

thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm; giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5515/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án 

Nhà máy nước sạch Hoằng Hóa tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

4346/SKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 7 năm 2020; hồ sơ đề nghị của Công ty cổ 

phần Vnwater Hoằng Hóa. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy nước sạch Hoằng Hóa 

tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa do Công ty cổ phần Vnwater Hoằng Hóa 

làm chủ đầu tư (dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 

5515/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019), cụ thể như sau: 

1. Hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại đến hết tháng 7 năm 2020; 

2. Hoàn thành các hạng mục hồ chứa, các hạng mục công trình chính 

trong nhà máy, lắp đặt tuyến ống truyền tải đến các thôn, xã đến hết tháng 10 

năm 2020; hoàn thành lắp đặt ống dịch vụ đến hộ dân đến hết ngày 15 tháng 12 

năm 2020; 

3. Hoàn thành hệ thống mạng ống công nghệ và hệ thống các hạng mục 

công nghệ phụ trợ, vận hành, chạy thử, đưa nhà máy vào hoạt động khai thác 

chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

Điều 2. Giao UBND huyện Hoằng Hóa khẩn trương phối hợp với Công ty 

cổ phần Vnwater Hoằng Hóa, ký cam kết tiến độ hoàn thành công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho nhà đầu 

tư để triển khai thi công dự án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

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

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ 

tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Công ty cổ phần Vnwater Hoằng Hóa và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 
             (30110.SonHa) 

 

CHỦ TỊCH 
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