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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động Dự án 

 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, văn phòng làm việc và dịch vụ tổng hợp tại 

phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

 do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường An làm chủ đầu tư 
 

  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;  

Căn cứ Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn  

tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh V/v 

chấp thuận chủ trương đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, văn phòng làm việc 

và dịch vụ tổng hợp tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TMTA ngày 06/10/2021 của Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Trường An về việc chấm dứt hoạt động dự án Cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu, văn phòng làm việc và dịch vụ tổng hợp tại phường Quỳnh 

Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, kèm theo hồ sơ chấm dứt hoạt động dự 

án đầu tư do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường An lập ngày 

06/10/2021. 
 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN THÔNG BÁO: 
 

 1. Chấm dứt hoạt động Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, văn phòng 

làm việc và dịch vụ tổng hợp tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường An, đã được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1459/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2019 ngày 04/5/2019. 

 Lý do: Nhà đầu tư (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường An) 

quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 

Luật Đầu tư năm 2020 và điểm a khoản 2 và khoản 8 Điều 57 Nghị định số 



2 

 

 

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. Thời điểm chấm dứt hoạt động Dự án: Từ ngày 07 tháng 10 năm 2021. 

 3. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường 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 đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đối với Nhà nước theo đúng quy định của 

pháp luật. 

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, CT, TC; 

- Công an tỉnh Nghệ An;  

- Cục Thuế tỉnh Nghệ An; 

- UBND thị xã Hoàng Mai; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hồ Việt Dũng 
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