UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29 /QĐ-SKH-DN

Quảng Trị, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt
Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 về việc ban
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế
hoạch và Đầu tư Quảng Trị;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000061 do UBND tỉnh cấp ngày
12-11-2009;
Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 28/04/2014 của UBND tỉnh
về việc thu hồi đất đã cho DNTN Long Thành thuê để cho Công ty TNHH MTV
Huy Anh thuê đất xây dựng công trình Lắp ráp bếp ga và mộc dân dụng mỹ
nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án đầu tư
- Tên dự án: Chế biến nông sản
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000061 do UBND tỉnh cấp
ngày 12/11/2009 của DNTN Long Thành hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp số 3200293422 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 08/1/2007.
- Lý do chấm dứt hoạt động: Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 48
Luật Đầu tư năm 2020 - quyết định thu hồi đất số 806/QĐ-UBND ngày
28/04/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án
đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư; đồng thời nộp lại Bản gốc Giấy
chứng nhận đầu tư số 30121000061 do UBND tỉnh cấp ngày 19/7/2012 về Sở
Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được làm thành
hai bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty TNHH Long Thành và 01 bản lưu tại Sở
Kế hoạch và Đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư 30121000095 chấm dứt hiệu lực
tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC, XD, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở: TN&MT; TC, XD, VHTT&DL;
- UBND TP Đông Hà (p/h);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, DN.
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