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QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: Ngày 16 tháng 5 năm 2019) 

(Điều chỉnh lần thứ 01: Ngày     tháng    năm 2021) 
________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 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 từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 781/QĐ-UBND ngày 16/5/2019  của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án Công trình phong điện Việt Nam Power số 01;    

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Palatial Global INC. 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4266/SKHĐT-EDO 

ngày 27/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 781/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự án Công trình phong điện Việt Nam 

Power số 01, với nội dung điều chỉnh như sau: 

Nội dung tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 8, Điều 1 Quyết định 

chủ trương đầu tư số 781/QĐ-UBND ngày 16/5/2019  của Uỷ ban nhân dân tỉnh được 

điều chỉnh như sau: 

“8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Hoàn tất thủ tục thiết kế cơ sở, thỏa thuận đấu nối, mua bán điện: Tháng 

12/2021. 

- Hoàn tất giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường: Tháng 03/2022. 



- Khởi công xây dựng: Tháng 05/2022. 

- Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động: Tháng 05/2023.” 

Việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án này không là căn cứ để dự án được hưởng 

cơ chế giá điện cố định (FIT) theo quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 

10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc xác định ngày vận hành thương mại của dự 

án theo quy định tại Điểm 14, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 

10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế giá điện đối với các dự án điện gió nối 

lưới theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 

10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ (theo ý kiến của Bộ Công Thương tại Khoản 3 

Công văn số 6481/BCT-ĐL ngày 18/10/2021). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Công ty Palatial Global INC có trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục pháp 

lý theo đúng quy định; tuân thủ cơ chế giá điện theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ và các quy định khác có liên quan tại thời điểm dự án phát điện thương mại theo 

cam kết của doanh nghiệp tại Văn bản số 006/CV-PGI2021 ngày 15/10/2021; có văn 

bản cam kết tiến độ triển khai dự án gắn với mốc thời gian thực hiện từng hạng mục, 

công trình đảm bảo phù hợp và cam kết hình thức xử lý dự án khi nhà đầu tư vi phạm 

tiến độ theo cam kết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để giám sát theo quy định. Trường 

hợp vi phạm tiến độ thực hiện dự án nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi hỗ trợ, giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai 

dự án theo quy định của Luật Đầu tư. 

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ 

ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 

781/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản chính. Một bản gửi Công ty 

Palatial Global INC; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại Ủy 

ban nhân dân tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- Các Sở: TNMT, XD, CT;  

- UBND huyện Thuận Nam; 

- Công an tỉnh;  

- Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC; 

- Lưu: VT. KTTH. Nam 
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