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Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 
 

Xem xét Văn bản số 6921/BIDV-TTXLN ngày 31/12/2019 của Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc chấm 

dứt hoạt động và thu hồi đất dự án nhà máy gạch Lan Thái; Báo cáo số 86/BC-

SKHĐT ngày 13/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét đề nghị 

của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về dự án đầu 

tư nhà máy sản xuất gạch xây dựng Lan Thái, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

có ý kiến như sau: 

1. Đối với đề nghị không yêu cầu tạm dừng hoạt động của nhà máy và 

thanh lý tài sản trên đất, không yêu cầu di dời toàn bộ tài sản trên đất để thu hồi 

diện tích đất xây dựng nhà máy gạch Lan Thái: 

 Dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch xây dựng Lan Thái tại xã Quỳnh 

Sơn, huyện Bắc Sơn (sau đây gọi tắt là dự án) được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000192, chứng nhận lần đầu ngày 19/01/2010 

cho Công ty Cổ phần Lan Thái là nhà đầu tư thực hiện. Kết quả kiểm tra, đánh 

giá dự án của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho thấy: Dự án dừng hoạt 

động từ ngày 11/10/2018 đến nay đã quá 12 tháng, được xác định là do Công ty 

Cổ phần Lan Thái tự ý dừng hoạt động, không có khả năng thực hiện mục tiêu 

dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000192 và không thông báo dừng 

hoạt động dự án với cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chức năng có thẩm quyền 

trên địa bàn thực hiện dự án.  

Sau khi kiểm tra, đánh giá dự án, cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã 

yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Công ty đến làm việc để giải quyết 

các nội dung liên quan đến dự án nhưng người đại diện theo pháp luật của Công 

ty không đến làm việc. Do vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 

Nguyên
1
, Chi cục Thuế Khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai thuộc Cục Thuế tỉnh Thái 

Nguyên
2
 và UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

3
 xác định tình hình hoạt 

                                                 
1 Văn bản số 02/CV-ĐKKD ngày 15/01/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 
2 Văn bản số 194/CCTKV-KTra ngày 16/01/2020 của Chi cục Thuế Khu vực Đồng Hỷ - Võ 

Nhai thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 



2 
 

 

động của Công ty cổ phần Lan Thái và được trả lời: Phòng Đăng ký kinh doanh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 

QDTH/76840 ngày 03/12/2019 thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

mã số doanh nghiệp 4600703724 của Công ty cổ phần Lan Thái. Như vậy, Công 

ty không còn đủ tư cách pháp nhân để tiếp tục thực hiện dự án theo Giấy chứng 

nhận đầu tư số 14121000192 và dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. 

Ngoài ra, do dự án dừng hoạt động (nhà máy ngừng sản xuất) từ 

11/10/2018 đến nay quá 12 tháng nên khu đất xây dựng nhà máy được UBND 

tỉnh Lạng Sơn cho Công ty cổ phần Lan Thái thuê đất để xây dựng nhà máy sản 

xuất gạch tại Lân Hát, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn tại Quyết định 885/QĐ-

UBND ngày 18/6/2010 có đủ cơ sở để UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định tại 

điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai. 

Do vậy, đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam là không có cơ sở để giải quyết.  

2. Đối với đề nghị hướng dẫn các thủ tục cần thiết để chuyển đổi nhà đầu 

tư, chuyển đổi dự án đầu tư sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo đúng 

quy hoạch sử dụng đất của địa phương trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ 

trương trong thời gian sớm nhất: 

Do Giấy chứng nhận đầu tư số 14121000192 của UBND tỉnh cấp cho 

Công ty Cổ phần Lan Thái là nhà đầu tư thực hiện dự án nên việc đề xuất và 

thực hiện các thủ tục chuyển đổi nhà đầu tư (chuyển nhượng dự án đầu tư), 

chuyển đổi dự án đầu tư sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phải do Công 

ty Cổ phần Lan Thái chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Mặt khác, theo quy định của Luật Đầu tư việc chuyển đổi dự án đầu tư sang sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao nghĩa là thực hiện chuyển mục tiêu, quy mô dự 

án dẫn tới bổ sung tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án sau chuyển đổi 

trong khi Công ty Cổ phần Lan Thái đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nên Công ty không còn tư cách 

pháp nhân và không đủ điều kiện để thực hiện điều chỉnh dự án (Điều chỉnh giấy 

chứng nhận đầu tư) theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư và Điều 61 Nghị định 

số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; không bảo đảm điều kiện chuyển 

nhượng dự án theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư, thuộc 

trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. 

                                                                                                                                                         
3 Văn bản số 95/UBND-TCKH ngày 17/01/2020 của UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức 

năng của tỉnh Lạng Sơn khẩn trương xử lý tài sản gắn liền với khu đất của Công 

ty cổ phần Lan Thái theo đúng quy định của pháp luật./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, CT; 

- UBND huyện Bắc Sơn; 

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  

  Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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