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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án 
Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và kho bãi tập kết, kiểm tra 

hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma   
 
 

Nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 23/8/2018 
và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát 
(chưa có bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 2888550766 
ngày 28/11/2015, do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -  Lạng Sơn 
cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát thực hiện dự án 
Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và kho bãi tập kết, kiểm tra hàng 
hóa kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:  

1. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu kinh doanh dịch vụ thương mại 
tổng hợp và kho bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa, theo quy định tại Điểm a Khoản 
1 Điều 48 Luật Đầu tư 26/11/2014: 

 - Tên dự án: Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và kho bãi tập 
kết, kiểm tra hàng hóa.  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 2888550766 ngày 
28/11/2015, do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -  Lạng Sơn cấp 
cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát thực hiện dự án Khu 
kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và kho bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa. 

 - Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
Thanh Phát (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 
4900762110, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/7/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 
07/7/2017). 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động 
của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 
26/11/2014; đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại  
Điểm a Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 
(Quyết định số 16/QĐ-TP ngày 02/7/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Thanh Phát về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu kinh 
doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và kho bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa).  

 2. Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát có trách 
nhiệm nộp lại Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 
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2888550766 ngày 28/11/2015 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; thực 
hiện thủ tục thanh lý dự án và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của 
pháp luật hiện hành.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Thanh Phát và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

  
KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Sở: XD, TNMT, CT, TC; 
- Công an tỉnh; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- BQL KKTCK ĐĐ – LS; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh 
Phát. 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra Sở, ĐKKD; 
- TTXTĐT (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 
 
 
 

Đã ký 
 
 
 
 

Lê Văn Thắng 
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