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Số:             /SKHĐT-TTS 

V/v trả lời Đơn đề nghị của bà Nguyễn 

Thị Dư - Tổng Giám đốc Công ty CP 

Tập đoàn ATA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nam, ngày       tháng  02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Công ty CP Tập đoàn ATA; 

- Bà Nguyễn Thị Dư - Tổng Giám đốc. 
 

Ngày 17/01 và 24/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam nhận được 

các Đơn đề nghị số 07/ĐKN-ATA và  08/ĐĐN-ATAcủa bà Nguyễn Thị Dư - 

Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ATA (đại diện cho các cổ đông của Công 

ty CP Tập đoàn ATA) về việc “đề nghị hủy bỏ những nội dung thay đổi kê khai 

giả mạo trong (Biên bản họp ĐHĐCĐ số 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2007, Điều 

lệ thay đổi ngày 05/6/2007, Giấy ĐKKD thay đổi lần 4 ngày 31/10/2007 và lần 

5 ngày 15/12/2007) và cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi cho Công ty Hà 

Nam”. 

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam có ý 

kiến như sau: 

1. Về trả lời nội dung kiến nghị thu hồi Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 4 

ngày 31/10/2007 và lần thứ 5 ngày 15/12/2007: 

- Ngày 11/12/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam nhận được Đơn đề 

nghị của ông Phạm Văn Ảnh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn ATA 

về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần 4 của Công 

ty CP Phát triển Hà Nam. Được lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ, Phòng Đăng ký kinh 

doanh xem xét và đã có Văn bản trả lời Đơn đề nghị của ông Phạm Văn Ảnh (tại 

Văn bản số 807/CV-ĐKKD ngày 19/12/2017). 

- Ngày 21/8/2018 và ngày 05/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam 

nhận được Đơn kiến nghị của Công ty CP Tập Đoàn ATA về việc cấp thay đổi 

GCN ĐKDN cho Công ty CP Phát triển Hà Nam. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã có Văn bản trả lời Đơn kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn ATA 

(tại Văn bản số 1423/SKHĐT-TTS ngày 27/9/2018). 

- Ngày 12/7/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam nhận được Thông báo số 

102/TB-ANĐT của Cơ quan An ninh điều tra  - Công an tỉnh Hà Nam về việc đã 
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có Quyết định số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/7/2018 khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hà Nam. Sau thời gian điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã nhiều lần gửi 

thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra vụ án hình sự“Lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2007 tại Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam liên quan các đến hồ sơ thay đổi ĐKDN lần thứ 4, 5 

của Công ty CP Phát triển Hà Nam. Đến thời điểm hiện tại vụ án vẫn đang trong 

quá trình điều tra (theo Thông báo số 521/TB-ANĐT ngày 28/10/2021 của Cơ quan 

An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự) và 

chưa có kết luận điều tra. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam chưa có căn cứ 

để thu hồi Giấy ĐKKD lần 4, 5 theo các Đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Dư. 

2. Sau khi có kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh 

Hà Nam đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” 

(tại Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/7/2018, Thông 

báo số 521/TB-ANĐT ngày 28/10/2021 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an 

tỉnh Hà Nam); Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam sẽ thông báo cho bà Nguyễn Thị 

Dư - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn ATA và các cổ đông của Công ty biết 

và thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thanh tra tỉnh (để b/c) 

- Lưu VT, TTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Lê Đức Phúc 
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