
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 302/TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

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

Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản mỏ quặng sắt Liên Phương, xã Đồng 

Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án 

đầu tư đề ngày 23/12/2020 và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần xây dựng 

thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như 

sau: 

1. Chấm dứt hoạt động dự án Khai thác, chế biến khoáng sản mỏ quặng 

sắt Liên Phương, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo quy định 

tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014: 

- Tên dự án: Khai thác, chế biến khoáng sản mỏ quặng sắt Liên Phương, 

xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000106, do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp, 

chứng nhận lần đầu ngày 29/7/2008 cho Công ty Cổ phần xây dựng thương mại 

và khoáng sản Hoàng Phúc thực hiện dự án. 

- Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và 

khoáng sản Hoàng Phúc; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh 

nghiệp 4900270327, do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 08 

ngày 22/4/2019. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và 

khoáng sản Hoàng Phúc tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư; đã thực hiện thủ tục chấm 

dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a 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 Luật Đầu tư. 

2. Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc có 

trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh lý dự án và các thủ tục khác có liên quan 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty Cổ phần xây dựng thương 

mại và khoáng sản Hoàng Phúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./.   

 
Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các sở: TN&MT, XD, TC, CT; 

- Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng; 

- Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và 

khoáng sản Hoàng Phúc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở, phòng ĐKKD; 

- Văn phòng Sở (đăng thông tin); 

- Lưu VT, QLĐTNNS. 

GIÁM ĐỐC  
  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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