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Số: 3293/QĐ-UBND An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục 
đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương cho Công ty TNHH MTV Thương 
mại Dịch vụ Xay xát Tài Lợi  thực hiện dự án “Chợ và khu dân cư xã Mỹ An” ấp 
Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Quyết định số 1625/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu 
tư dự án “Chợ và khu dân cư xã Mỹ An”; 

Xét Tờ trình số 246/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư:  

- Tên dự án: Chợ và khu dân cư xã Mỹ An. 

- Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Chợ và khu dân cư xã 
Mỹ An”; 

- Tổ chức thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xay 
xát Tài Lợi. 

- Lý do chấm dứt hoạt động:  Căn cứ Điểm g, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu 
tư năm 2014: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: 
g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực 
hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường 
hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định.   
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Điều 2. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xay xát Tài Lợi có trách 
nhiệm nộp lại bản chính là Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 
2017 và Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang;  

Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho TNHH MTV 
Thương mại Dịch vụ Xay xát Tài Lợi và các cơ quan có liên quan về việc chấm 
dứt hoạt động dự án “Chợ và khu dân cư xã Mỹ An” và thu hồi Quyết định số 
1258/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 1625/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 5 năm 2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã cấp. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Quyết định này được lập 
thành 03 (ba) bản chính; 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án, 01 bản  cấp 
cho Cơ quan đăng ký đầu tư và 01 bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
  
 

Lê Văn Nưng 
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