
    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: 84 /TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát dự án đầu tư: Khai thác chế biến quặng 

Chì, Kẽm Ngọn Suối, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng 
________________________ 

 

Kính gửi: - Công ty cổ phần khai thác chế biến kim loại 

màu HTC - Bắc Ninh (Địa chỉ: Khu Đồng Sen, 

phố mới - Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh). 

- Ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc công ty cổ 

phần khai thác chế biến kim loại màu HTC -  

Bắc Ninh (Địa chỉ: Thôn Cẩm Giàng, xã Đồng 

Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 

Thực hiện Công văn số 103/UBND-KT ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện, xử lý các dự 

án đầu tư ngoài ngân sách; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng; Cục thuế tỉnh; UBND huyện Hữu 

Lũng tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án đầu tư: Khai thác chế 

biến quặng Chì, Kẽm Ngọn Suối, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng do Công ty cổ 

phần khai thác chế biến kim loại màu HTC - Bắc Ninh là nhà đầu tư.   

 Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

thông báo tới Công ty cổ phần khai thác chế biến kim loại màu HTC - Bắc Ninh 

như sau: 

1. Tóm tắt một số thông tin chính của dự án   

Dự án đầu tư: Khai thác chế biến quặng Chì, Kẽm Ngọn Suối, xã Hoà 

Sơn, huyện Hữu Lũng được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

số 14121000084 cấp lần đầu ngày 13/05/2008, nhà đầu tư là Công ty cổ phần 

khai thác chế biến kim loại màu HTC - Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Công ty). 

Nội dung cơ bản của dự án như sau: 

- Mục tiêu dự án: Khai thác triệt để, hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng 

sản sẵn có tại địa phương, tránh thất thoát, lãng phí; Mở rộng sản xuất kinh 

doanh, đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách, 

góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cung cấp nguyên liệu 

cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 
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- Quy mô dư ̣án: Đầu tư dây truyền khai thác, chế biến quặng chì, kẽm có 

công suất khoảng 24.480 tấn quặng tinh/năm, trong đó gồm có: 

+ Các hạng mục xây lắp chính gồm: 20 km đường vào mỏ; 04 ca máy; 

60m² lán trại. 

+ Các thiết bị chính: 02 máy khoan ép khí 12KW TDL; 02 máy khoan ép 

khí 5KW TTM; 02 quạt thông gió; 02 máy bơm nước; Hê thống nghiền sàng: 01 

bộ; Hệ thống tuyển nổi: 01 bộ; 01 máy xúc gầu nghịch và một số thiết bị cầm 

tay khác... 

- Địa điểm thực hiện dự án: Ngọn Suối, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn.  

- Diện tích sử dụng đất: 7,3 ha. 

- Tổng vốn đầu tư:  4.411 triệu đồng, sử dụng 100% vốn tự có của doanh 

nghiệp. 

- Thời gian hoạt động của dự án: 06 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư. 

- Tiến độ xây dựng cơ bản: 06 tháng. 

2. Kết quả kiểm tra, rà soát  

2.1. Việc thực hiện các thủ tục pháp lý 

- Về đất đai: Công ty chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai theo 

quy định. Hiện nay, vị trí khu đất này là rừng tự nhiên và đã cấp GCNQSDĐ 

cho cộng đồng dân cư thôn Trại Dạ, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng. 

- Về xây dựng: Công ty chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về xây dựng 

theo quy định (chưa có hồ sơ thiết kế cơ sở gửi Sở Công Thương thẩm định). 

- Về môi trường: Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 

07/11/2007. 

- Về hoạt động khai thác khoáng sản: Chưa được cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản. 

2.2. Về tình hình triển khai thực hiện dự án:  

- Sau khi được cấp GCNĐT (2008), Công ty đã thực hiện thăm dò khoảng 

3 đến 4 tháng sau đó ngừng hoạt động cho đến nay.  

-  Dự án đã hết thời hạn hoạt động từ năm 2014. 

2.3. Việc thực hiện chế độ báo cáo 

Qua kiểm tra, trong nhiều năm, Công ty không thưc̣ hiêṇ chế đô ̣báo cáo 

điṇh kỳ, báo cáo giám sát đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Điều 68 Nghị 

định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ quy định về giám sát và 

đánh giá đầu tư; không báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn 
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vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án để các cơ quan nhà nước biết và 

tháo gỡ kịp thời.  

 3. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3.1. Dự án đủ điều kiện chấm dứt hoạt động, cụ thể: 

Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu 

ngày 13/05/2008 với thời gian hoạt động của dự án: 06 năm, kể từ ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Tiến độ xây dựng cơ bản: 06 tháng. Tuy nhiên, đến 

thời điểm hiện tại, dự án hết thời hạn thực hiện đầu tư hơn 06 năm; hết thời hạn 

hoạt động của dự án gần 07 năm; Công ty chưa được cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản; chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, khai thác 

khoáng sản, chưa thực hiện đầu tư dự án theo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư. 

Dự án đã có đủ cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư  “Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự 

án đầu tư 

1. Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường 

hợp sau đây: 

……………………… 

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư”. 

3.2. Đề nghị Nhà đầu tư: 

- Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Khai thác chế biến 

quặng Chì, Kẽm Ngọn Suối, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng theo điểm c khoản 1 

Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020; 

- Gửi Thông báo chấm dứt hoạt động dự án và bản chính Giấy chứng nhận 

đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu 

tư (VD: Quyết định của Công ty,…) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

theo điểm b khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 

Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:  

“2. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục sau: 

b) Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện 

quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tư theo quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu 

tư, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) 

cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan”; 

- Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2021. Quá thời hạn trên, nếu 

không nhận được văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án, bản chính Giấy 

chứng nhận đầu tư và các tài liệu kèm theo của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu 
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tư sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định 

của pháp luật. 

(Gửi kèm theo Thông báo này Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động dự án 

đầu tư) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Nhà đầu tư liên hệ với 

Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách - Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 2 đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để được 

hướng dẫn cụ thể. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả tự kiểm tra, rà soát rà soát dự án 

đầu tư: Khai thác chế biến quặng Chì, Kẽm Ngọn Suối, xã Hoà Sơn, huyện Hữu 

Lũng  đến Công ty cổ phần khai thác chế biến kim loại màu HTC - Bắc Ninh và 

các cơ quan liên quan được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (BC); 

- Các sở: TNMT, CT; XD 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyêṇ Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS, 

- VP sở (Đăng website Sở); 

- Lưu VT, TTr. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
 
 



Mẫu A.I.15 

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư  

(Điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

(ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh 

doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)...... 

(số, ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấp phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu 

tư/số quyết định thành lập: ………… do …… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày ..............................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN 

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHẤM 

DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 

1. Tình hình hoạt động của dự án 

- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn:  

- Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành (nếu có): 

- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động: 

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với 

người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba, ...... 

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
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Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)............................. 

đã được cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép 

kinh doanh số ..............., do ................. (tên cơ quan cấp) cấp ngày........ với nội 

dung như sau:  

1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm....... 

2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:  .........................................................  

V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu 

tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với 

chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).  

Hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh 

doanh (trong trường hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động theo thông tin doanh 

nghiệp tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh) 

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu 

tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).  

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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