UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 315 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
Nhà đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty
cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
(điều chỉnh lần thứ ba)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 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 09/4/2021 của 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 từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 766/QĐ-UBND
ngày 15/4/2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà
Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã
Duy Tiên; Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về chấp thuận điều
chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của
Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
(điều chỉnh lần thứ nhất); Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự
án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế
Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (điều chỉnh lần thứ hai);
Xét đề nghị của Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam tại Công văn
ngày 01 tháng 3 năm 2022; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo
Thẩm định số 401/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
Nhà đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần
Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (điều chỉnh lần thứ
ba) với nội dung điều chỉnh như sau:
1. Nội dung quy mô đầu tư xây dựng quy định Khoản 2 Điều 1 Quyết định
số 2000/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận điều chỉnh
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng
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Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên
Ngoại, thị xã Duy Tiên (điều chỉnh lần thứ hai) được điều chỉnh như sau:
“2. Quy mô đầu tư xây dựng:
- Giai đoạn I: Hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích của dự án, san nền,
xây dựng 02 bến cập tàu, 02 cầu dẫn, một phần bãi hàng, bãi container, đường
giao thông, cây xanh và các công trình phụ trợ.
- Giai đoạn II: Xây dựng 03 bến cập tàu, 02 cầu dẫn, xây dựng bãi hàng,
kho hàng, đường giao thông, cây xanh và các công trình phụ trợ.”
Lý do điều chỉnh: Để sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính đã bố trí cho
dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong giai
đoạn I của dự án để sớm hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, đưa toàn bộ dự án đi
vào hoạt động.
2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của UBND tỉnh:
Số 766/QĐ-UBND ngày 15/4/2020, số 769/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 và số
2000/QĐ-UBND ngày 22/11/2021.
Điều 2: Trách nhiệm của Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của
các thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt; chỉ được
triển khai dự án sau khi đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường,
xây dựng… và các thủ tục khác có liên quan; tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành,
địa phương trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và hoạt động
sản xuất kinh doanh; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ lập và gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi về Sở
Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 (định kỳ
vào ngày 25 của tháng cuối quý và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền).
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở,
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục
thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, người đại diện theo pháp luật Công
ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- VPUB: LĐVP (2), KT, TH, TN;
- Lưu: VT, TH(H).
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