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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án 

Nhà máy giết mổ bò và gia súc Cánh Đồng Vàng 

 

 

Ngày 25/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt 

hoạt động dự án đầu tư ngày 20/7/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần 

nông lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn (có bản gốc Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư mã số dự án 8024764726 chứng nhận lần đầu ngày 16/03/2016, do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp). Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu 

tư năm 2020; Điểm a Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:  

1. Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy giết mổ bò và gia súc Cánh Đồng 

Vàng của Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn đã 

được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 

367/QĐ-UBND ngày 15/3/2016, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8024764726 chứng nhận lần đầu ngày 

16/03/2016. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Khum Bao, thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện 

Văng Lãng, tỉnh Lạng Sơn.  

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: Từ ngày 20/7/2022. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động 

dự án theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư (Quyết định số 

03/2022/QĐ-CĐV ngày 20/7/2022 của Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Cánh 

Đồng Vàng Lạng Sơn). 

 2. Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư 

thực hiện như sau: 

- Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn tự thực hiện 

các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản.  

- Việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đất đai và của pháp luật có liên quan. 

- Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu Công ty cổ phần nông lâm 

nghiệp Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản 

thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, 

phá sản tổ chức kinh tế. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty cổ phần nông lâm nghiệp 

Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các sở: TC, XD, TNMT, NN&PTNT; 

- Ban Quản lý KKTCK ĐĐ-LS; 

- Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty CP NLN Cánh Đồng Vàng LS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở, ĐKKD; 

- VP (đăng thông tin); 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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