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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 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 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2371/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược 

phẩm LaBo Bình Thuận thực hiện dự án Trung tâm điều trị tim mạch và ung thư 

chất lượng cao tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết; 

Căn cứ Công văn số 370/UBND-KGVXNV ngày 09/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi dự án Trung tâm điều trị tim mạch và 

ung thư chất lượng cao tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: 

- Tên dự án: Trung tâm điều trị tim mạch và ung thư chất lượng cao. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 2371/QĐ-UBND, do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/9/2019 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm LaBo 

Bình Thuận, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3401169182 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 30/5/2018, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 

21/6/2018. 
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- Lý do chấm dứt hoạt động:  

+ Nhà đầu tư không ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, vi phạm quy định 

tại điểm đ, Khoản 2, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

+ Dự án không triển khai theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ 

trương đầu tư số 2371/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Công ty Cổ phần Dược phẩm LaBo Bình Thuận có trách nhiệm 

hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 

(Hai) bản gốc; 01 (Một) bản cấp cho Công ty Cổ phần Dược phẩm LaBo Bình 

Thuận, 01 (Một) bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận và sao gửi 

cho các cơ quan liên quan./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- SKHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết; 

- Các Sở: YT, XD, TNMT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT. HTĐT.QTuấn 

GIÁM ĐỐC 
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Lê Ngọc Tiến 
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Lê Ngọc Tiến
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