
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-BQLKKT Kon Tum, ngày       tháng      năm  

 

THÔNG BÁO 

 Về việc chấm dứt hoạt động dự án  

                       Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ 

 

 Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020; 

         Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 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 32/2018/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2018 

của UBND tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quyết 

định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

 Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000010 do Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010; 

 Xét Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 10 tháng 9 năm 

2021 và Quyết định số 02/QĐ-CT, ngày 10  tháng 9 năm 2021 của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Xuân Mai Về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế 

biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ, 

 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo chấm dứt hoạt động dự 

án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về dự án: 

 - Tên dự án: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN VÁN DĂM VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ  

 - Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000010 do Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010. 

  - Tổ chức kinh tế thực hiện dự án:  Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân 

Mai                     

          Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên số: 6100167518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp 
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Đăng ký lần đầu, ngày 08 tháng 11 năm 2001; Đăng ký thay đổi lần 4, ngày 27 

tháng 9 năm 2011.            

 - Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xuân Mai) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, 

Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.  

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu  hạn Xuân 

Mai có trách nhiệm: 

 - Nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư (bản gốc) dự án Nhà máy chế biến ván 

dăm và các sản phẩm từ gỗ cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu 

có) theo quy định của pháp luật.  

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo đến Công ty trách 

nhiệm hữu  hạn Xuân Mai và quý cơ quan, đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- UBND tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Công thương; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND Thành phố Kon Tum; 

- Công ty TNHH Xuân Mai; 

- Trang TTĐT BQLKKT tỉnh; 

- Lưu VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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