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 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   

 

Số: 71/QĐ-SKHĐT 
 

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

 

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 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 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; 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 Quyết định số 2393/GP ngày 23/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về cho phép các bên: Công ty TNHH Tân Bình và Công ty 
Good Wishes Development Limited thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh – Lạng Sơn; 

Căn cứ Hồ sơ chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh Cửa hàng miễn 
thuế Tân Thanh – Lạng Sơn của các bên: Công ty TNHH Tân Bình và Công ty 
Good Wishes Development Limited (Thông báo chấm dứt hoạt động dự án  
ngày 24/4/2019 và Biên bản họp ngày 20/4/2015 của các bên: Công ty TNHH 
Tân Bình và Công ty Good Wishes Development Limited về việc chấm dứt Hợp 
đồng hợp tác kinh doanh Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh – Lạng Sơn); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định số 2393/GP ngày 
23/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

1. Quyết định số 2393/GP ngày 23/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về cho phép các bên: Công ty TNHH Tân Bình và Công ty Good Wishes 
Development Limited thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh Cửa hàng miễn 
thuế Tân Thanh – Lạng Sơn. 
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 2. Các bên thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Công ty TNHH Tân 
Bình và Công ty Good Wishes Development Limited. 

 3. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh của Hợp doanh kinh doanh cửa hàng 
miễn thuế tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phục vụ 
khách xuất cảnh, khách quốc tế quá cảnh qua cửa khẩu. Cửa hàng miễn thuế có 
tên gọi: Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh – Lạng Sơn; tên giao dịch: Tân Thanh – 
Lạng Sơn Duty Free Shop.  

 4. Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng là 15 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
phép đầu tư (Từ ngày 23/4/2004). 

5. Lý do chấm dứt hoạt động: Do Hợp đồng hợp tác kinh doanh hết hiệu 
lực, các bên không có nhu cầu tiếp tục Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các bên 
đã thống nhất chấm dứt hoạt động Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định 
tại: Điểm a, c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Điểm a, b Khoản 
2 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

Điều 2. Các bên thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh có trách nhiệm 
hoàn thành các thủ tục thanh lý Hợp đồng theo quy định của pháp luật; Nộp lại 
Quyết định số 2393/GP ngày 23/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 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 03 (ba) bản gốc; 02 bản cấp cho các bên thực hiện Hợp đồng hợp tác 
kinh doanh: Công ty TNHH Tân Bình và Công ty Good Wishes Development 
Limited, 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); 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Sở: CT, TNMT, TC; 
- Ban Quản lý khu KTCK ĐĐ - LS 
- Công an tỉnh; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Lãnh đạo Sở; 
- TTXTĐT (đăng thông tin); 
- Lưu: VT, KTĐN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(đã ký) 
 
 

Nguyễn Hữu Chiến 
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