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 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   

 

Số: 56 /QĐ-SKHĐT 
 

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

 

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

 
 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/03/2016 của UBND 
tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 
30/01/2018 sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 
16/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư , mã số dự án 7887414350, 
chứng nhận lần đầu ngày 26/8/2013, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 
23/6/2016, do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cấp cho 
Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Việt Anh Lạng Sơn thực hiện dự án Đầu tư 
xây dựng công trình Chợ Việt Anh Khu cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh 
quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Biên bản họp xem xét thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu 
hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Chợ Việt Anh Khu cửa khẩu 
Chi Ma, huyện Lộc Bình ngày 19/02/2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của dự án 
đầu tư: 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Chợ Việt Anh Khu cửa khẩu Chi 
Ma, huyện Lộc Bình. 
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2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 7887414350, chứng 
nhận lần đầu ngày 26/8/2013, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 23/6/2016, của 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cấp cho Công ty 
TNHH Thương mại tổng hợp Việt Anh Lạng Sơn là nhà đầu tư thực hiện dự án 
Đầu tư xây dựng công trình Chợ Việt Anh Khu cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. 

3. Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Việt 
Anh Lạng Sơn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 
4900632129, đăng ký lần đầu ngày 18/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 
06/6/2013 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
cấp). 

4. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự 
án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp 
được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu 
tư. Dự án bị chấm dứt hoạt động theo trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 1 
Điều 48 của Luật Đầu tư.  

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án  
theo quy định của pháp luật; Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định 
tại Điều 1 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được 
lập thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 
Việt Anh Lạng Sơn, 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn và sao 
gửi các cơ quan liên quan./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các sở: XD, TNMT, TC, CT; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Lãnh đạo Sở; 
- TTXTĐT (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

 

 
 

Đã ký 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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