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Nhà đầu tư Charm Engineering Co.,Ltd (Hàn Quốc) được UBND tỉnh cho 
phép nghiên cứu đầu tư dự án Charm Vina Energy (tại Văn bản số 3591/UBND-

ĐTXD ngày 03/9/2014) và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư số 362043000058 ngày 11/9/2014, theo đó thành lập tổ chức kinh tế 

thực hiện dự án là Công ty TNHH năng lượng Charm Việt Nam thực hiện dự án 
Charm Vina Energy với mục tiêu là sản xuất viên nén mùn cưa, công suất 53.760 

tấn sản phẩm/năm, diện tích 13,29 ha tại Khu F thuộc khu công nghiệp Đông Bắc 
Sông Cầu (Kv2).  

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH năng lượng 
Charm Việt Nam đã thực hiện ký quỹ số tiền 2 tỷ đồng (theo Thông báo số 

2358/TB-STC ngày 25/9/2014 của Sở Tài chính). Tuy nhiên, nhà đầu tư không tiến 
hành lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư trình cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt 
để triển khai đầu tư xây dựng nhà máy mặc dù Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở tại các văn bản: Số 185/KKT-THĐT ngày 
08/7/2015, số 265/BQLKKT-THĐT ngày 06/10/2015, số 37/BQLKKT-THĐT 

ngày 25/02/2016, số 299/BQLKKT-QLĐT ngày 28/9/2016.  

Ngày 28/12/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận Văn bản số 

0116/CEV đề ngày 25/11/2016 của Công ty TNHH năng lượng Charm Việt Nam 
xin trả lại dự án với lý do sau khi nghiên cứu, khảo sát lại kỹ lưỡng hơn và nhận 

thấy việc đầu tư dự án là không khả thi như mong đợi. Đồng thời, cam kết tuân thủ 
mọi quy định của pháp luật liên quan đến việc hoàn tất thủ tục trả lại dự án.  

Ngày 03/01/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã ra Quyết định số 
01/QĐ-BQLKKT ngày 03/01/2017 chấm dứt hoạt động dự án Charm Vina Energy 

của Công ty TNHH năng lượng Charm Việt Nam. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1 Văn bản số 

4410/UBND-ĐTXD ngày 24/8/2020 V/v bàn giao tiền ký quỹ đầu tư dự án theo 
Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh. Theo đó, 
UBND tỉnh cho phép Sở Tài chính bàn giao số tiền ký quỹ của dự án Sản xuất viên 

nén mùn cưa của Công ty TNHH năng lượng Charm Việt Nam (tiền gốc 
2.000.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh)  cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

theo dõi, giải quyết số tiền này. 
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Qua làm việc và thống nhất cùng Sở Tài chính. Ngày 21/9/2020, Ban Quản 
lý Khu kinh tế Phú Yên đã có Văn bản số 545/BQLKKT-KHĐT gửi UBND tỉnh, 

theo đó, kiến nghị UBND tỉnh sung vào ngân sách nhà nước số tiền ký quỹ của 
Công ty TNHH năng lượng Charm Việt Nam đã thực hiện ký quỹ theo Thông báo 
số 2358/TB-STC ngày 25/9/2014 của Sở Tài chính. 

Từ những cơ sở trên và căn cứ quy định về suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu 
tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm 

theo Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú 
Yên. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính 

lập thủ tục sung vào ngân sách nhà nước số tiền ký quỹ của Công ty TNHH năng 
lượng Charm Việt Nam (tiền gốc 2.000.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh) .   

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
định./. 

(Đính kèm Biên bản họp ngày 19/8/2021) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Sở Tài chính (ph/h); 
- Trưởng Ban QLKKT (b/c); 
- Các PTB QLKKT (đ/b);  
- Lưu: VT, KHĐT(C, Trg, U). 

 KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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