
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SKHĐT Kon Tum, ngày           tháng      năm 2022 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ 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 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 11/2016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2016 

của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000019 do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 16 tháng 7 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất 

ngày 15 tháng 11 năm 2012. 

Căn cứ Quyết định giãn tiến độ số 92/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 

2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản số 04/UBND-KTTH ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban nhân tỉnh Kon Tum về xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại huyện Kon 

Plông; 

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Măng Đen thuê 

và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý theo quy định; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:  

- Tên dự án: Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000019 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum cấp lần đầu ngày 16 tháng 7 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 

11 năm 2012; Quyết định số 92/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. 
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- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Măng Đen, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100226668, do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 15 tháng 8 năm 

2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10 tháng 8 năm 2022. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất 

do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của 

pháp luật về đất đai, thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

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 theo quy định của pháp luật. Nhà 

đầu tư có trách nhiệm nộp lại bản gốc (Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000019 

do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 16 tháng 7 năm 2008; Giấy 

chứng nhận đầu tư số 38121000019 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp thay 

đổi lần thứ nhất 15 tháng 11 năm 2012; Quyết định số 92/QĐ-SKHĐT ngày 26 

tháng 6 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum) về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Kon Tum trước ngày 27 tháng 9 năm 2022. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được 

lập thành 02 (hai) bản gốc, Công ty Cổ phần Măng Đen được cấp 01 bản và 01 

bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. Giấy chứng nhận đầu tư số 

38121000019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 16 tháng 7 

năm 2008, Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000019 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum cấp thay đổi lần thứ nhất 15 tháng 11 năm 2012 và Quyết định số 

92/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum chấm dứt hiệu lực tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực. /. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND tỉnh Kon Tum; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Công thương; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Kon Plông; 

- Lưu: VT, DN, ABLĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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