
THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát dự án:  

Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Khảm Khau, Nà Nưa  
________________________ 

 

Kính gửi: - Công ty TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa (Địa 

chỉ trụ sở chính: Thôn Phia Sliếc, xã Quốc Khánh, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn); 

- Ông Vũ Thành Nam - Giám đốc Công ty TNHH Chăn 

nuôi Khảm Khau Nà Nưa  (Địa chỉ: Xóm 3, thôn Phú La, 

xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). 

 

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, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng; Cục 

thuế tỉnh; UBND huyện Tràng Định tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thực 

hiện dự án: Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Khảm Khau, Nà Nưa do Công ty 

TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa là nhà đầu tư1 (sau đây gọi tắt là Công ty).  

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin, tình hình triển khai 

thực hiện dự án của các cơ quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo 

tới Công ty kết quả kiểm tra, rà soát dự án như sau: 

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

1.1. Dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Khảm Khau, Nà 

Nưa được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư số 

83/QĐ-UBND ngày 10/01/2018; được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư số 3437435038 ngày 16/01/2018, nhà đầu tư là Công ty 

TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa. Nội dung cơ bản của dự án như sau: 

- Mục tiêu dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi trâu, bò, lợn theo quy 

trình khép kín tập trung từ khâu sản xuất giống, chăn nuôi và chế biến, cung cấp 

cho thị trường sản phẩm thịt tươi, thịt đông lạnh đạt tiêu chuẩn. 

 - Quy mô dư ̣án:  

+ Trang trại chăn nuôi (Tại thôn Phia Sliếc, xã Quốc Khánh, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn): Công suất thiết kế: Trang trại chăn nuôi Bò cái nền ¾ lai 

                                                           
1 Công văn số 100/SKHĐT-TTr ngày 20 tháng 01 năm 2021  

    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: 107 /TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11  tháng 5 năm 2021 
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Rebu (200 con), trâu (200 con), lợn (400 con) và các công trình kiến trúc xây dựng.  

+ Nhà máy giết mổ bò và gia súc (Tại thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn): Công suất thiết kế: Công suất giết mổ 200 

con gia súc/ngày đêm và các công trình kiến trúc xây dựng.   

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Phia Sliếc, xã Quốc Khánh và thôn Bản 

Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định; 

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 34.445 m2 ; trong đó: Trang trại chăn 

nuôi 18.320 m2; Nhà máy giết mổ 16.125 m2; 

- Hình thức sử dụng đất: Công ty TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa 

thực hiện thủ tục nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất sau đó đăng ký chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai. 

- Tổng vốn đầu tư: 19,9 tỷ đồng; Vốn tự có của doanh nghiêp̣ và vốn vay 

ngân hàng. 

- Thời hạn hoạt động của dự án: 33 năm. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Quý IV/2017 - Quý I/2018: Chuẩn bị đầu tư (Thực hiện thủ tục đầu tư, 

đất đai, xây dựng, môi trường); 

+ Quý II/2018 - Quý IV/2018: Khởi công xây dựng và hoàn thành nghiệm 

thu công trình; 

+ Quý I/2019: Dự án đi vào hoạt động. 

2. Kết quả kiểm tra, rà soát  

- Nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, môi 

trường theo quy định của pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Về tình hình hoạt động của nhà đầu tư: Qua kiểm tra, rà soát, UBND 

huyện Tràng Định cho biết, Công ty đã tiến hành xây dựng một chuồng chăn nuôi 

lợn, trâu bò khoảng 150m2 tại thôn Phia Sliếc, xã Quốc Khánh. Tuy nhiên do dịch 

tả lợn châu Phi bùng phát nên hoạt động chăn nuôi đã tạm dừng từ tháng 7 năm 

2019 đến nay, hiện trạng đất tại thôn Phia Sliếc đang là đất trồng cây hằng năm 

do chủ dụng đất là người dân địa phương quản lý. Tại thôn Bản Nằm, xã Kháng 

Chiến: vị trí thửa đất thực hiện dự án có sự biến động về chủ sử dụng đất, hiện 

trạng đất đang là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp do người dân địa phương là 

chủ sử dụng đất quản lý, sử dụng; chưa có hoạt động triển khai thực hiện dự án 

của nhà đầu tư.  

Theo thông tin cung cấp của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn, hiện nay, Công ty 

TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn 

thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

3. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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3.1. Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 

2019 với thời hạn hoạt động là 33 năm; tiến độ thực hiện dự án dự kiến đến Quý 

I/2019 đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án đã hết thời hạn 

thực hiện đầu tư hơn 02 năm; Nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về 

đất đai, xây dựng, môi trường. 

Nhà đầu tư đã triển khai xây dựng một chuồng chăn nuôi lợn, trâu bò 

khoảng 150m2 tại thôn Phia Sliếc, xã Quốc Khánh nhưng không thực hiện các thủ 

tục pháp lý theo quy định pháp luật về xây dựng, môi trường, chưa thực hiện thủ 

tục đất đai theo dự án (nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất sau đó đăng ký 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai). Đến nay dự án 

đã ngừng hoạt động nhưng nhà đầu tư không thông báo bằng văn bản cho cơ 

quan đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư 2020. 

Quá triển triền khai thực hiện, Nhà đầu tư không có báo cáo tình hình triển 

khai dự án hoặc đề nghị điều chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020.  

Như vậy Nhà đầu tư không thưc hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 42 

Luật đầu tư năm 2020 “Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật 

này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng 

cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.” 

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư: 

(1) Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Đầu tư xây 

dựng trang trại chăn nuôi Khảm Khau, Nà Nưa theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật 

Đầu tư năm 2020.  

Sau khi chấm dứt hoạt động dự án, gửi Thông báo, Quyết định chấm dứt 

hoạt động dự án và bản chính Giấy chứng nhận đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tư theo điểm a 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. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2021. 

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

(2) Trường hợp, Nhà đầu tư có tài liệu, căn cứ chứng minh đã thực hiện 

thủ tục đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị Nhà đầu tư: 

a) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(theo mẫu gửi kèm Thông báo này). Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất ngày 

25/5/2021. 

b) Sau khi gửi báo cáo, Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên 

quan đến việc triển khai thực hiện dự án, đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo, 

làm rõ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án, cụ thể: 

- Thời gian: 14 giờ ngày 28/5/2021. 
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- Địa điểm: Phòng họp tầng 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 2 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); 

- Thành phần làm việc:  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm: Đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, Phòng 

quản lý đầu tư ngoài ngân sách. 

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chăn nuôi Khảm 

Khau Nà Nưa (Nếu người đại diện theo pháp luật không tham dự được cử người 

khác đi thay phải  có Giấy ủy quyền hợp lệ). 

Quá thời hạn nêu trên: Nếu Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được 

Thông báo, Quyết định chấm dứt hoạt động dự án và bản chính Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án hoặc Công ty 

TNHH Chăn nuôi Khảm Khau Nà Nưa không đến làm việc theo Thông báo này, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy 

định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Công ty TNHH Chăn nuôi Khảm 

Khau Nà Nưa được biết để thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (BC); 

- Các sở: TNMT, NN&PTNT, XD; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyêṇ Tràng Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLĐTNNS, 

- VP sở (Đăng website Sở); 

- Lưu VT, TTr. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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