
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND 
 

  
 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn,  

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 (Cấp lần đầu: ngày 19 tháng 3 năm 2004) 

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 12 tháng 9 năm 2017) 

(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày 18 tháng 12 năm 2017) 

(Điều chỉnh lần thứ ba: ngày       tháng       năm 2021) 

    
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
      

Căn cứ 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 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 Công văn số 996/UB-ĐMDN ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty Cổ 

phần AE Toàn Tích Thiện; 

Căn cứ Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 và 

Quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt 

phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo 

do Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa nộp ngày 12 

tháng 8 năm 2021, nộp bổ sung ngày 21 tháng 9 năm 2021; ý kiến của các cơ 

quan có liên quan; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6607/SKHĐT-

KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2021 và Công văn số 7607/SKHĐT-KTĐN ngày 15 

tháng 10 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư tại Công văn số 996/UB-ĐMDN ngày 19/3/2004; điều 

chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 và 

Quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017; gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ, thủ tục dự án tại Công văn số 12669/UBND-THKH ngày 19/8/2021, với 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung về Nhà đầu tư thứ hai quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 

số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều 

chỉnh thành: 

“Nhà đầu tư thứ hai: 

- Công ty United Expert Investments được thành lập và hoạt động theo 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH số 0694521978 do 

Vương quốc Bỉ cấp ngày 10/4/2018. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Pastoor Cooremansstraat 3, 1702 Dilbeek, 

Belgium (Vương quốc Bỉ). 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Herman Maurits Maria Sioen; 

chức vụ: Giám đốc điều hành; sinh ngày 06/3/1965; quốc tịch: Bỉ; hộ chiếu 

số: EP985219 cấp ngày 03/01/2019 tại Roosdaal, Belgium; địa chỉ thường trú 

và chỗ ở hiện tại: 1760 Roosdaal, Brusselstraat 46, Belgium (Vương quốc Bỉ)”. 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Nội dung về Mục tiêu đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh 

thành: 

“Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường bằng công nghệ đốt có tận thu nhiệt để phát điện, tận thu 

các loại chất thải trơ làm vật liệu xây dựng; góp phần cải thiện môi trường, giải 

quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước và phát triển 

bền vững”. 

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba: 

Nội dung về Quy mô, công suất dự án quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết 

định số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều 

chỉnh thành: 



3 

 

“- Quy mô xây dựng: 
 

TT 
Danh mục các hạng mục công 

trình kiến trúc xây dựng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Mật độ xây 

dựng (%) 

1 Nhà máy chính 11.350 23.900 10,9 

2 Ống khói 60 60 0,06 

3 Cầu dẫn 1.120 - 1,08 

4 Tháp làm mát 610 - 0,59 

5 Trạm bơm tổng hợp 1.170 995 1,12 

6 Bể nước chữa cháy 455 - 0,44 

7 Trạm xử lý nước tuần hoàn 155 - 0,15 

8 Nhà xử lý nước thô tích hợp 245 130 0,24 

9 Trạm xử lý nước thải 4.960 3.600 4,76 

10 Bể sự cố 230 - 0,22 

11 Bể thu nước mưa 110 - 0,11 

12 Bể dầu và trạm bơm dầu  250 35 0,24 

13 Trạm tăng áp 590 590 0,57 

14 Nhà bảo dưỡng tro bay 324 324 0,31 

15 Nhà chứa chất thải nguy hại 128 128 0,12 

16 Trạm cân 38 38 0,04 

17 Nhà bảo vệ 55 41 0,05 

18 Nhà hành chính tổng hợp 1.075 3.280 1,03 

19 Phòng quan trắc nước thải online 25 25 0,02 

20 Xưởng xử lý xỉ 3.850 3.850 3,7 

21 Bãi chôn lấp tro bay 8.300 - 7,97 

Tổng 35.100 36.996 33,71 

 

- Công suất dự án: 1.000 tấn/ngày đêm, chia 02 giai đoạn; giai đoạn 1: 

500 tấn/ngày đêm, phát điện 9 MW; giai đoạn 2: 500 tấn/ngày đêm, phát điện 

9 MW”. 

4. Nội dung điều chỉnh thứ tư: 

Nội dung về Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết 

định số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều 

chỉnh thành: 
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“- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Giai đoạn 1 (thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình của 

dự án và lắp đặt thiết bị cho giai đoạn 1 với công suất 500 tấn/ngày đêm): 

 ++ Khởi công xây dựng: Tháng 12/2021. 

 ++ Hoàn thành, đi vào hoạt động: Tháng 6/2023. 

+ Giai đoạn 2: (lắp đặt thiết bị cho giai đoạn 2 với công suất 500 

tấn/ngày đêm): thực hiện sau khi lượng rác thải cần xử lý vượt quá công suất 

giai đoạn 1, để đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương”. 

5. Nội dung điều chỉnh thứ năm: 

Nội dung về Đơn giá xử lý rác quy định tại khoản 12 Điều 1 Quyết định 

số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều 

chỉnh thành: 

“Đơn giá xử lý rác: được thực hiện theo quy định của pháp luật”. 

6. Nội dung điều chỉnh thứ sáu: 

Nội dung về Tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của các Nhà đầu tư vào tổ chức 

kinh tế tại Việt Nam quy định tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 4891/QĐ-

UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành: 

“Tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư vào tổ chức kinh tế tại 

Việt Nam: 

- Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện góp 20%. 

- Công ty United Expert Investments (Vương quốc Bỉ) góp 80%.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư: 

1. Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa có trách 

nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, hoàn thành hồ sơ, thủ tục để 

sớm triển khai xây dựng, hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng, đảm bảo tiến độ và 

các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và các quy định pháp luật 

khác có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn 

thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 

định kỳ theo quy định.  

Trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất để triển khai xây dựng đường 

giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - 

Hoằng Hóa, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng 

bởi tuyến đường nêu trên để Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch được duyệt. 
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2. Công ty Cổ phần AE Toàn Tích Thiện (thành viên góp vốn vào Công ty 

TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa) có trách nhiệm phối hợp với 

Chi cục thuế khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung để thực hiện nộp tiền nợ thuế theo 

quy định. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều 

chỉnh dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn cho Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa theo 

quy định. 

4. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn rà soát, bổ sung phần diện tích đất phía 

Đông thuộc phạm vi dự án đoạn qua tuyến đường giao thông từ Khu công 

nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá vào Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thị xã Bỉm Sơn, báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét theo quy định. 

5. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty TNHH năng lượng môi 

trường Tianyu Thanh Hóa thực hiện thủ tục đấu nối giao thông của dự án đảm 

bảo quy định. 

6. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; 

Công an tỉnh; UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị 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 theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách 

rời của Công văn số 996/UB-ĐMDN ngày 19/3/2004, Quyết định số 3454/QĐ-

UBND ngày 12/9/2017 và Quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh.  

Đến ngày 31/12/2021, nếu Công ty TNHH năng lượng môi trường 

Tianyu Thanh Hóa chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng Nhà 

máy theo quy định, thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty 

TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa không được bồi thường, hỗ 

trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án. 

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

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài 

chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã 

Bỉm Sơn; Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa; Công ty 

Cổ phần AE Toàn Tích Thiện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty TNHH năng lượng môi 

trường Tianyu Thanh Hóa; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa 

và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn  
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