
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, 
huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo Công văn số 20-07/TB-PTV-DDPR2 ngày 20/7/2021 của Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phúc Thành Vinh về Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 
Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ 
trình số 209/TTr-SKHĐT ngày 11/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 
2384/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh đối với dự án Nhà máy Thủy 
điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.

Lý do: Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh xin tự chấm dứt hoạt động 
dự án do không thể đầu tư xây dựng lưới điện dùng chung để đấu nối phát điện 
theo quy hoạch của Bộ Công Thương.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chấm dứt hiệu lực, tiếp nhận Quyết định 
chủ trương đầu tư số 2384/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh trên trang 
thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lưu trữ bản gốc theo 
quy định.
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2. Các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Nam Giang rà soát, thu hồi, chấm 
dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND 
tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án Nhà máy Thủy điện 
Đăk Pring 2; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định 
(nếu có).

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh chịu trách nhiệm thực hiện đầy 
đủ các nghĩa vụ liên quan đối với nhà nước theo quy định và thực hiện đầy đủ các 
thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện 
Nam Giang, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc 
Thành Vinh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU,  TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP và phòng chuyên viên; 
- Lưu: VT, KTTH.
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