UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4159 /TB-SKHĐT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM
V/v đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện mặt
trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm.

Căn cứ thông báo số 13/TB-UBND ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy
hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4729/UBNDKTTH ngày 07/9/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài
nguyên và Môi trường xác lập bản đồ vị trí, phạm vi ranh giới của 03 vị trí khả
thi để kêu gọi đầu tư điện mặt trời: Điện mặt trời Ninh Sơn 1, Điện mặt trời Ninh
Sơn 9 và Điện mặt trời Núi Tiêng; tiến hành thông báo, công bố rộng rãi để các
nhà đầu tư quan tâm được biết, đăng ký khảo sát, bổ sung quy hoạch đối với dự
án.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận mời các nhà đầu tư quan tâm nộp
hồ sơ đăng ký thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án nêu
trên với các thông tin như sau:
1. Thông tin về các dự án:
1.1. Dự án điện mặt trời Ninh Sơn 1, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ninh
Sơn, diện tích khảo sát khoảng 75,09 ha;
1.2. Dự án điện mặt trời Ninh Sơn 9, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn,
diện tích khảo sát khoảng 60,27 ha;
1.3. Dự án điện mặt trời Núi Tiêng, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn,
diện tích khảo sát khoảng 162,66 ha;
(Đính kèm: Trích lục bản đồ vị trí 03 dự án kêu gọi đầu tư )
2. Về hồ sơ đăng ký khảo sát dự án:
2.1. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện nghiên cứu, khảo sát dự án đầu tư và đề xuất
dự án (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ

chứng minh tư cách pháp lý liên quan của nhà đầu tư.
- Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính: Báo cáo tài chính được kiểm
toán/quyết toán thuế 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản của ngân
hàng tại thời điểm đăng ký đầu tư.
Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận số
dư tài khoản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm đăng ký đầu tư.
- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp với lĩnh
vực đăng ký đầu tư.
- Trích lục bản đồ khu đất đề xuất thực hiện dự án, thể hiện rõ các tọa độ
khu đất theo quy định.
- Các văn bản cam kết và các tài liệu khác có liên quan đến Dự án theo yêu
cầu của các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
2.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc. Nhà đầu tư chịu trách
nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản gốc và bản chụp.
2.3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký đầu tư nộp tại Trung tâm phục
vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường
Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2.4. Thời hạn chót nộp hồ sơ quan tâm đăng ký đến hết ngày 25/11/2021.
3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, dự án đăng ký:
3.1. Về năng lực tài chính: Nhà đầu tư có tài liệu chứng minh năng lực tài
chính theo số vốn đăng ký đầu tư.
Đối với nguồn vốn tự có: Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự
án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất (chứng minh bằng báo cáo tài
chính được kiểm toán/quyết toán thuế 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài
khoản ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ; trường hợp Nhà đầu tư liên doanh thì tỷ
lệ vốn thuộc sở hữu của các thành viên Liên doanh không được thấp hơn 30%
vốn góp của Liên doanh để thực hiện dự án.
Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có vốn tự có chiếm tỷ lệ cao hơn.
3.2. Năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư tham gia đầu tư trực tiếp hoặc nhà
đầu tư là thành viên trong liên doanh phải có năng lực kinh nghiệm phù hợp để
triển khai dự án, được chứng minh bằng tài liệu đã đầu tư dự án điện mặt trời,
điện gió có quy mô tương đương 70% công suất dự án đăng ký.
Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đã có kinh nghiệm triển khai các dự án có quy
mô lớn hơn công suất dự án đăng ký.
3.3. Quy mô sử dụng đất: Dự án điện mặt trời có suất chiếm đất nhỏ hơn
01ha/MWp.
Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án có diện tích sử dụng đất có thời
hạn thấp hơn.
2

3.4. Nhà đầu tư phải cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính khả thi trong việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát,
bổ sung quy hoạch đấu nối, quy hoạch phát triển điện lực; chịu mọi chi phí liên
quan quá trình nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và không khiếu
nại các cơ quan nhà nước trong trường hợp dự án không được bổ sung quy hoạch
phát triển điện lực;
- Chấp thuận sau khi dự án được bổ sung quy hoạch sẽ thực hiện việc lựa
chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá, pháp luật về
đầu tư và quy định có liên quan;
- Cam kết trách nhiệm cùng địa phương và Sở Giao thông vận tải trong
việc khắc phục sửa chữa các hư hỏng hệ thống giao thông do quá trình thi công,
vận hành các dự án điện gió, điện mặt trời gây ra.
- Tiếp tục rà soát để cập nhật các quy hoạch, công trình của địa phương nếu
có trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch cho dự án.
Các tiêu chí nêu trên là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập
hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,
nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để các
nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư vào Ninh Thuận. Ở giai đoạn nghiên cứu khảo
sát, các dự án đăng ký trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời phải đáp ứng được
các tiêu chí nêu trên. Trường hợp trên cùng một địa điểm có từ 02 nhà đầu tư
đăng ký trở lên thì tổ chức xét chọn nhà đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đáp
ứng các tiêu chí ở mức độ cao hơn.
4. Thông tin liên hệ: Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực
hiện dự án:
- Tải các tệp tin (file): Mẫu văn bản đề nghị thực hiện nghiên cứu, khảo sát
dự án đầu tư, mẫu đề xuất dự án và bản đồ trích lục vị trí các dự án đính kèm
thông báo này để phục vụ cho việc đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch
của dự án;
- Nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ chụp) về Trung tâm phục vụ hành
chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài,
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Các vấn đề còn thắc mắc, nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh
Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) theo địa chỉ: Đường 16 tháng 4,
phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện
thoại: 0259.3891677/3891377 để được giải đáp.
5. Thông báo này được gửi đến một số nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực
hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước đây, đăng tải trên cổng thông tin
điện tử của tỉnh: www.ninhthuan.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch
và Đầu tư: www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt/, cổng thông tin điện tử
của Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận: www.edoninhthuan.gov.vn .

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý Nhà đầu tư có nhu cầu quan
tâm đầu tư, tiến hành nộp hồ sơ để đăng ký thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ bổ
sung quy hoạch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Các Sở: CT, XD,TNMT;
- UBND huyện Ninh Sơn;
- Website Sở KHĐT (để đăng tải);
- EDO;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Kim Hoàng
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