UBND TIN}1 SON LA
sO KE bACH VA DAU TU
S: 29/TB-SKHDT

CQNG bOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tn do - Htnh phñc
Son La, ngày

tháng 11 náin 2021

THÔNG BAO
Châm dfrt hot dng dir an Tru'o'ng mâm non Vit M5' - thành phô Soii La
cüa Cong ty TNHH xây dirng kinh doanh tong h9'p
Cn Cu Lut Du tu s 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Can cir Nghj djnh s 31/20211ND-CP ngày 26/3/2021 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit va huing dn thi hành rnt s diu cüa Lut Dâu tLx;
Can cü Thông tu s 03/2021/TT-BKHDT ngày 09/4/2021 cüa B Kê
hoch và Du tu quy djnh biu thrc hin thu tçic du tu và báo cáo hot dng du
tu ti Vit Nam;
Can cir Quyt djnh chü tnxcing du tu s 873/QD-UBND ngày 11/4/20 17
cüa UBND tinh San La cho dir an Trung mm non Vit M5 - thành ph San La
cUa Cong ty TNHH xây d%rng kinh doanh tng hcip;
Can cir Thông báo chrn dirt hott dng d%r an du tu và Quyt djnh so
02/2021/QD-TH ngày 28/10/202 1 cña Cong ty TNHH xây dimg kinh doanh tng
hçip v vic chtm dt hott dng dr an du tu di vâi dr an Trung mm non
Vit M5 - Thành ph San La,
Si K hotch va Du tu tinh San La thông báo v vic chtm dirt hott
dng dr an Tru&ng mm non Via M5 - thành ph San La cüa Cong ty TNF{H
xay dirng kinh doanh thng hçp theo quy djnh tti Dim a Khoàn 1 Diu 48 Lut
Dtu tu và Dim a Khoán 2 Diu 57 Nghj djnh 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021
cüa ChInh phü.
S K hotch và Du tir thông báo và trân trng d nghj các ngành, dan vj
huOng dn Cong ty TNHH xây d%rng kinh doanh tng hgp thirc hin các thu tic
lien quan (nê'u co)./.
Ntiinhn:
- UBND tinh (b/c);
- Các sâ: XD, TNMT, GDDT;
- IJBND thãnh phó Son La;
- Côngty TNHH xay dirng kinh doanh tong hçp;
- S Kê hoach và Dâu tu cãc tinh, thành pho;
- Luu: VT, KTDN,Ng.60b
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