ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 2170/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2019

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 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
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 2590/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định chủ trương đầu tư dự án “Khu dân
cư Agifish”;
Căn cứ Thông báo ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Thủy sản An Giang về việc thông báo chấm dứt hoạt động dự án
“Khu dân cư Agifish” tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang;
Căn cứ Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 204/TTr-SKHĐT ngày 03
tháng 9 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư:
- Tên dự án: KHU DÂN CƯ AGIFISH.
- Quyết định chủ trương đầu tư số 2590/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
- Tổ chức thực hiện dự án: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản
An Giang. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600583588 do Phòng

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày
10 tháng 8 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 20, ngày 09 tháng 7 năm 2015.
- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động
dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.
Điều 2. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang có trách nhiệm:
- Hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án “Khu dân cư Agifish” theo quy
định của pháp luật.
- Nộp lại bản chính Quyết định chủ trương đầu tư số 2590/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
Điều 3: Quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết
định này được lập thành 03 (ba) bản chính. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Thủy sản An Giang được cấp 01 bản, 01 bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và 01
bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./.
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