
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:         /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày           tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại điểm mỏ số 6 thuộc ranh giới xã Ya Ly, xã Ya Xiêr 

và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH   

Việt Trung - Gia Lai 

 

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 Quyết định chủ trương đầu tư số 119/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ cát, sỏi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 6 thuộc ranh giới xã Ya Ly, xã Ya 

Xiêr và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Việt 

Trung - Gia Lai (Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và tài liệu kèm 

theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thông báo chấm dứt hoạt động dự 

án đầu tư như sau: 

- Tên dự án: DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ CÁT, SỎI LÀM VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI ĐIỂM MỎ SỐ 6 THUỘC RANH GIỚI 

XÃ YA LY, XÃ YA XIÊR VÀ THỊ TRẤN SA THẦY, HUYỆN SA THẦY, 

TỈNH KON TUM. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 119/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Ranh giới xã Ya Ly, xã Ya Xiêr và thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt 

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



2 

 

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG - 

GIA LAI theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900337904 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 22/6/2005, thay đổi lần 4 

ngày 09/02/2010 có trách nhiệm thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu 

có) theo quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Nhà đầu tư và các đơn vị có liên 

quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND tỉnh Kon Tum; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, 

TP trực thuộc TW; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Công thương, 

Giao thông vận tải, Văn hoá thể thao và Du lịch; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Sa Thầy; 

- Cty TNHH Việt Trung - Gia Lai; 

- Lưu VT, DN, PHM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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