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Số:          /SKHĐT-EDO Ninh Thuận, ngày       tháng 7 năm 2021
                                                                                 

 
 

V/v trả lời ý kiến phản ánh của 

bà Nguyễn Thùy Dương 

 

                        Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.    

   

Tiếp nhận công văn số 1638/STTTT-TTCNTTTT ngày 08/7/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị trả lời ý kiến của bà Nguyễn Thùy Dương liên 

quan đến dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu do Công ty TNHH Một thành viên 

EAB Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến Quý Sở như sau: 

Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 431043000080 ngày 21/8/2009, đồng ý cho Công ty TNHH MTV 

EAB Viet Wind Power (là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt 

Nam, trụ sở chính tại Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển Điện gió 

Phước Hữu tại tỉnh Ninh Thuận để thực hiện, quản lý dự án; địa điểm thực hiện tại xã 

Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, công suất 50 MW. Tiến độ thực 

hiện theo quy định: chính thức đưa nhà máy vào sản xuất điện thương phẩm tháng 

12/2011. 

Kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến đầu năm 2019, Công ty 

Điện gió Phước Hữu vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư để đưa xây dựng Dự án, 

dẫn đến chậm tiến độ theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, vi phạm 

quy định của Luật đầu tư. Do đó, ngày 21/02/2019 UBND tỉnh có công văn số 

600/UBND-KTTH thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án và giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện trình tự thủ tục chấm 

dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo quy định. 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định 

số 1517/QĐ-SKHĐT ngày 26/4/2019 chấm dứt hoạt động của Dự án. 

 Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đến Quý Sở để tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Phát triển kinh tế; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
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