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Số: 282 /BC-SKHĐT    Lạng Sơn, ngày 03  tháng  5  năm 2018 
 
 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện Công văn số 239/UBND-KTTH  

ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

               

Thực hiện Công văn số 239/UBND-KTTH ngày 20/3/2018 của UBDN 
tỉnh về việc tạm ngừng hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư các dự án kinh 
doanh bến bãi không đầu tư, chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý và đầu tư xây 
dựng 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện như sau: 

1. Dự án Bãi đỗ xe và dịch vụ ăn nghỉ 168 của Công ty TNHH MTV 
Diệp Anh Lạng Sơn tại cửa khẩu phụ Bình Nghi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Giấy mời số 39/GM-SKHĐT ngày 
28/3/2018 về kiểm tra hiện trường, đánh giá dự án Bãi đỗ xe và dịch vụ ăn nghỉ 
168. Nhận được Giấy mời số 39/GM-SKHĐT, Công ty ban hành Công văn số 
01/CV-DALS ngày 06/4/2018 của Công ty TNHH MTV Diệp Anh Lạng Sơn về 
việc không tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 39/GM-KHĐT, báo cáo Công ty 
đã tạm dừng kinh doanh 01  năm và được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xác nhận (theo Giấy xác nhận số 1696/17 ngày 
25/4/2017 về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh). Đồng thời 
Công ty báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến nay chưa triển khai thêm hạng mục 
nào ngoài hạng mục đã được đoàn kiểm tra liên ngành gần nhất. Do khó khăn về 
các thủ tục đầu tư Công ty cũng chưa giải quyết được và do nhận định kinh 
doanh không khả quan, Công ty xin tạm dừng đầu tư và trả giấy phép đầu tư cho 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.  

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện dự án Bãi đỗ xe và dịch vụ ăn nghỉ 
168 Công ty TNHH MTV Diệp Anh Lạng Sơn, của Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tại Báo cáo số 153/BC-BQLKKTCK ngày 
24/4/2017; Đề nghị dừng đầu tư và trả giấy phép đầu tư cho Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn của Công ty tại Công văn số 01/CV-
DALS ngày 06/4/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục và ban hành 
Quyết định chấm dứt hoạt động dự án tại Quyết định số 60/QĐ-SKHĐT ngày 03   
/5/2018 theo quy định tại Điều 41Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 
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12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đầu tư. 

2. Dự án Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa 
khẩu Nà Căng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát (tại 
văn bản 1258/UBND-KTTH ngày 03/12/2015) 

- Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 194/BC-BQLKKTCK, ngày 09/10/2015 
của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về việc “xem xét 
đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu Nà Căng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Thanh phát”; ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu I tại Công văn số    
2472/BTL-TaC ngày 24/11/2015 về việc “xin ý kiến địa điểm đầu tư xây dựng 
bãi tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Nà Căng”; 
UBND tỉnh có ý kiến tại Công văn số 1258/UBND-KTTH ngày 03/12/2015:  

+ Đồng ý về chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 
Thanh Phát thực hiện đầu tư xây dựng dự án Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Nà Căng, huyện Lộc Bình theo đề xuất của 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tại Báo cáo số 
194/BC-BQLKKTCK, ngày 09/10/2015. 

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát có trách nhiệm thực 
hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để đầu tư xây dựng Dự án tại mục 1 theo đúng 
quy định.  

+ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan: Hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Thanh Phát thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai thực 
hiện dự án đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp chủ trương, định hướng phát 
triển các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- Sau khi UBND tỉnh ban hành Công văn số 1258/UBND-KTTH, đến nay 
Công ty vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, chưa thực hiện đầu tư xây 
dựng, Công ty không gửi báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Tổ công tác 25 để 
tổng hợp thực hiện theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 27/02/2017 của 
UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình hoạt động các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực 
cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Theo Báo cáo số 153/BC-BQLKKTCK ngày 
24/4/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn). 

- Công văn số 1258/UBND-KTTH ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh (do 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn tham mưu ban hành) 
không phải là cơ sở, tài liệu căn cứ để nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho nhà đầu tư thực hiện dự án, theo quy định tại Điều 33 và Điều 36 
Luật Đầu tư; Việc quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư phải tuân thủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tại Điều 33 Luật Đầu tư 
và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 
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- Đến thời điểm hiện nay, Dự án Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu tại cửa khẩu Nà Căng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 
Thanh Phát đến nay chưa hoàn thành thủ tục đầu tư chưa được UBND tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên chưa hình 
thành dự án đầu tư, chưa có cơ sở thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án 
theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư.  

3. Đề xuất, kiến nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh: Giao Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn rà soát, tổng hợp các dự án đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành văn bản đồng ý (tương tự như dự án Bãi tập kết, kiểm tra 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu Nà Căng của Công ty cổ phần Đầu 
tư và Thương mại Thanh Phát) báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn 
bản thông báo tới các doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm: Các văn bản 
(đồng ý về chủ trương thực hiện dự án như dự án Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu Nà Căng ) không có hiệu lực thi hành theo 
quy định Luật Đầu tư; việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy 
định về hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định 
hiện hành. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các sở: XD, TNMT, TC, GTVT; 
- Ban Quản lý Khu KTCK ĐĐ-LS; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Công ty Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chi 
Ma; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, DNKTTT&TN. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Đã ký 
 
 

Lê Văn Thắng 
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