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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu nhà ở xã hội  

tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do  

Công ty CP Cấp nước Nghệ An làm chủ đầu tư 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động dự án 

Khu nhà ở xã hội tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của 

Công ty CP Cấp nước Nghệ An (Gồm: Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 

8/5/2021 về việc không tiếp tục thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại phường 

Trường Thi, thành phố Vinh; bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000116 

ngày 14/12/2011 do UBND tỉnh cấp). 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48, Luật Đầu tư 2020;điểm a 

khoản 2 và khoản 8 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; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:  

1.Về việc chấm dứt hoạt động dự án 

- Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An do Công ty CP Cấp nước Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh 

cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000116  ngày 14/12/2011 đã chấm dứt hoạt 

động từ ngày 8/5/2021 (Theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 8/5/2021 của 

Công ty CP cấp nước Nghệ An)  

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động của dự án 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48, Luật Đầu tư 2020.  

2. Công ty CP Cấp nước Nghệ An có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục 

thanh lý dự án đầu tư (nếu có) theo quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và thực hiện nghĩa vụ của nhà 

đầu tư theo quy định hiện hành.  

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND tỉnh Nghệ An; 

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

- Các sở: TNMT, XD; 

- Công an tỉnh Nghệ An;  

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An; 

- UBND thành phố Vinh; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Việt Dũng 
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