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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Đầu tƣ số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tƣ số 7426706800 do Ban quản lý Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/4/2016 cho dự án đầu tƣ Khu dân cƣ mới ĐăK Sú, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tƣớng Chính
phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ văn bản số 653/UBND-KTN ngày 31/3/2016 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Kon Tum V/v dự án khu dân cƣ mới xã Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi; Văn bản số 98
2061/VP-KTHT ngày 27/12/2016 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum
V/v giãn tiến độ dự án khu đô thị Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi; Văn bản số
1535/UBND- HTKT ngày 14/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum V/v giãn
tiến độ đầu tƣ Dự án khu dân cƣ mới Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Phòng Quản lý đầu tƣ về theo dõi giám sát tình hình thực
hiện dự án đầu tƣ Khu dân cƣ mới ĐăK Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ và thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tƣ sau:
- Tên dự án: KHU DÂN CƢ MỚI ĐĂK SÚ, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH
KON TUM.
Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Đăk Sú và thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc
hồi, tỉnh Kon Tum.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 7426706800 do Ban quản lý Khu kinh
tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/4/2016; Quyết định số 01/QĐ-BQLKKT ngày
03/01/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Chấp thuận đề nghị giãn
tiến độ đầu tƣ dự án (Lần 1); Quyết định số 63/QĐ-BQLKKT ngày 12/7/2017 của
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tƣ dự
án (Lần 2) hết hiệu lực kể từ ngày 08/11/2018.
- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án:
+ Nhà đầu tƣ thứ nhất: CÔNG TY TNHHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI
NẮNG BÌNH MINH.
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mã số doanh nghiệp: 0309979599 do
phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hồ Chí Minh cấp,
Đăng ký lần đầu: ngày 08/5/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 16/12/2015.
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Địa chỉ trụ sở: 99/1B Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc
Môn, thành phố Hồ Chí Minh
+ Nhà đầu tƣ thứ hai: CÔNG TY TNHH AN HOÀNG VŨ:
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mã số doanh nghiệp: 3702314725 do
phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình dƣơng cấp, đăng ký lần
đầu: ngày 13/11/2014;
Địa chỉ trụ sở: 46/D2 khu dân cƣ Phú Hòa 1, phƣờng Phú Hòa, thành phố Thủ
Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng.
+ Nhà đầu tƣ thứ ba: CÔNG TY TNHH THÁI HƢNG TIẾN
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mã số doanh nghiệp: 3702230095 do
phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình dƣơng cấp, đăng ký lần
đầu: ngày 18/11/ 2013; đăng ký thai đổi lần thứ hai ngày 18/9/2014
+ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Chi nhánh Nắng Bình Minh Kon Tum
- Lý do chấm dứt hoạt động: Căn cứ theo điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu
tƣ năm 2014 và điểm c, khoản 2, Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12
tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số
điều của Luật Đầu tƣ: quy định dự án đầu tƣ bị chấm dứt hoạt động trong các trƣờng
hợp sau: " Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng
thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc
trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ".
Điều 2. Nhà đầu tƣ có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu
tƣ theo quy định của pháp luật:
- Nhà đầu tƣ tự thanh lý dự án đầu tƣ theo quy định của pháp luật về thanh lý
tài sản;
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đƣợc thực hiện theo
quy định của pháp luật về đất đai;
- Thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng cho các tổ chức, cá nhân theo quy
định của pháp luật hiện hành (nếu có).
- Nộp lại Giấy chứng nhận đầu tƣ số 7426706800 do Ban quản lý Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/4/2016 theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2018. Quyết định này
đƣợc lập thành 05 (năm) bản gốc; 03 bản cấp cho các nhà đầu tƣ; 01 bản cấp cho chi
nhánh Nắng Bình Minh Kon Tum; 01 bản lƣu tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon
Tum./.
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- Nhƣ Điều 3(T/hiện);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (b/c);
- UBND tỉnh Kon Tum (b/c);
- Phòng KHTH, TNMT,QHXD (p/h);
- Trang TTĐT cơ quan;
- Lƣu: VT, QLĐT.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Ký bởi: Vũ Mạnh Hải
Email:

vumanhhai-kontum@chinhphu.vn
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum

Thời gian ký: 08.11.2018 15:37:03
+07:00

