
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:   6425 /UBND-NL 

V/v xử lý vướng mắc liên quan đến Dự 

án Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh 

dịch vụ tổng hợp Đông Cẩm Xuyên   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày   27  tháng   9  năm 2019 

 
 

 

Kính gửi:  

- Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương,  

Nội vụ, Công an tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

 

Sau khi xem xét Văn bản số 2304/UBND-TCKH ngày 19/9/2019 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên về xử lý thủ tục đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu và 

kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đông Cẩm Xuyên (Kèm theo Thông báo số 408-

TB/HU ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên); Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Dự án Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đông Cẩm 

Xuyên tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên của Công ty TNHH thương 

mại và Dịch vụ Hòa Phát.BK được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành, đơn vị liên quan soát xét, thẩm định, đảm bảo các quy định và đã 

tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1175/QĐ-

UBND ngày 22/4/2019. Ngày 29/5/2019, UBND huyện Cẩm Xuyên có Văn bản 

số 1172/UBND-TCKH đề nghị không triển khai dự án tại vị trí đã chấp thuận. 

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, làm rõ và có báo 

cáo tại Văn bản số 2207/SKHĐT-DNĐT ngày 06/9/2019, theo đó Dự án đã 

được thẩm định đảm bảo các quy định hiện hành và UBND tỉnh thống nhất chỉ 

đạo thực hiện tại Văn bản số 6048/UBND-NL ngày 12/9/2019. Tuy vậy, đến nay 

UBND huyện Cẩm Xuyên vẫn không thực hiện và tiếp tục có văn bản nêu trên. 

Sau khi soát xét hồ sơ, xét thấy: Quá trình thẩm định dự án, UBND huyện 

Cẩm Xuyên không có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đề nghị của Sở tại 

Văn bản số 730/SKHĐT-DNTĐ ngày 01/4/2019 nhưng lại có ý kiến không 

đồng ý sau khi đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh 

là trái với quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày ngày 12/11/2015 

của Chính phủ (Khoản 4 Điều 6), Văn bản số 1732/UBND-KT1 ngày 28/3/2019 

của UBND tỉnh và các quy định hiện hành; Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm 

Xuyên họp cho ý kiến về dự án vào ngày 20/5/2019 sau khi UBND tỉnh đã quyết 

định chủ trương đầu tư 28 ngày; việc UBND huyện Cẩm Xuyên cho rằng Nhà 

đầu tư phải báo cáo để thống nhất với UBND huyện trước khi lập hồ sơ dự án 

trình thẩm định, phê duyệt là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật về 

đầu tư và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản có liên 
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quan; việc UBND huyện Cẩm Xuyên không tham gia ý kiến trong quá trình 

thẩm định các dự án đầu tư theo quy định đã xảy ra nhiều lần, UBND tỉnh đã 

phê bình tại Văn bản số 6034/UBND-KT1 ngày 26/9/2017 nhưng địa phương 

không chấn chỉnh, rút kinh nghiệm mà tiếp tục tái phạm; những vướng mắc về 

thủ tục đầu tư nêu trên đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, làm mất 

thời gian, công sức, kinh phí và các chi phí cơ hội của Nhà đầu tư. 

2. Để xử lý nghiêm, dứt điểm vướng mắc trên, UBND tỉnh giao: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại các quy định của 

pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư; đánh giá thực 

trạng việc tham gia ý kiến của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan trong 

quá trình thẩm định dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; soát xét lại hồ sơ thẩm định 

Dự án nêu trên, ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên, UBND huyện 

Cẩm Xuyên (đặc biệt là nội dung cho rằng Nhà đầu tư phải báo cáo để thống 

nhất với UBND huyện trước khi lập hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt nêu 

tại Văn bản số 1172/UBND-TCKH ngày 29/5/2019)…; trên cơ sở đó, tham mưu 

UBND tỉnh giải pháp quản lý, chỉ đạo, nâng cao ý thức, chất lượng của cơ quan 

liên quan trong quá trình tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư, đặc biệt là làm 

rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung và thời hạn góp ý của chính quyền cấp 

huyện; tuyệt đối không để tình trạng lạm quyền, vượt quyền, gây phiền hà, 

nhũng nhiễu trong thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn; báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019; 

+ Đối với Dự án Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

Đông Cẩm Xuyên: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh kiểm tra lại ý kiến của UBND huyện 

Cẩm Xuyên và Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên; soát xét sự phù hợp với 

các quy hoạch có liên quan và các điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự 

án nêu trên. Trường hợp Dự án đã chấp thuận đảm bảo các quy định thì chỉ đạo 

UBND huyện Cẩm Xuyên khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6048/UBND-NL ngày 12/9/2019; trường 

hợp dự án dừng thực hiện thì làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên 

quan và tham mưu hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định, đồng thời phải 

xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xin lỗi Nhà 

đầu tư và bồi thường các chi phí chuẩn bị đầu tư có liên quan theo quy định của 

pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2019. 

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường soát xét lại việc thực hiện 

các quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh hiện nay, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc, 

bất cập phát sinh; tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ tại UBND cấp huyện 

trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên cho Nhà đầu tư. 

- Sở Nội vụ đưa nội dung nêu trên tại UBND huyện Cẩm Xuyên vào nhiệm 

vụ trọng tâm của Sở trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ tại các 

địa phương, đặc biệt phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và có biện pháp chấn 
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chỉnh các địa phương có liên quan khi có vi phạm trong việc thực hiện các thủ 

tục về đầu tư trên địa bàn theo quy định; đồng thời đưa vào xem xét, đánh giá thi 

đua, khen thưởng cuối năm. Tham dự, theo dõi, giám sát việc kiểm điểm, chỉ 

đạo kiểm điểm của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cẩm xuyên nghiêm túc thực hiện việc 

kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm sự việc nêu trên theo đúng chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 6048/UBND-NL ngày 12/9/2019, đặc biệt là trách nhiệm 

người đứng đầu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2019. Nếu đến ngày 

05/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên chưa tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo 

kiểm điểm báo cáo UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định. 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu kỹ các quy 

định của pháp luật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu 

tư trên địa bàn; tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự án đầu tư theo 

đúng quy định tại Khoản 4 Điều 6, Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; Quy chế phối hợp kèm theo 

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, Văn bản số 

1732/UBND-KT1 ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh và các quy định, văn bản có 

liên quan. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Bí thư, PBT TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- Chánh, các PVP; 

- Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1, NL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Hưng 
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