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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 

trưởng 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 của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9838332040 chứng nhận thay 

đổi lần thứ 03 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 

23 tháng 8 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 485/TTg ngày 29 tháng 7 năm 1996 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 28 tháng 12 năm 2020; Biên bản làm việc 

ngày 29 tháng 12 năm 2020; 

Căn cứ Thông báo ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Công ty TNHH Aurelia 

Apparels Việt Nam về việc đóng cửa Công ty Aurelia Apparels Việt Nam; 

Căn cứ công văn số 87/BQL-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ban Quản 

lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Ngài Tổng Lãnh sự quán Trung 

Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ thông tin đến nhà đầu tư; 

Căn cứ Thông báo yêu cầu nhà đầu tư Aurelia Apparels Limited liên hệ với 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giải quyết việc chấm 

dứt hoạt động của dự án đầu tư được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu 

tư vào ngày 13 tháng 01 năm 2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

- Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC.  

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 9838332040, do Ban 

Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 08 tháng 9 năm 

2017 và điều chỉnh ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Công ty TNHH Aurelia 
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Apparels Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

3502344592 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 14 tháng 9 năm 2017 và điều chỉnh ngày 25 tháng 12 

năm 2020.  

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa 

điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 

06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; Dự án đầu tư đã 

ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan 

đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà 

đầu tư. 

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu 

tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

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

thành 03 (ba) bản gốc; Aurelia Apparels Limited được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho 

Công ty TNHH Aurelia Apparels Việt Nam và 01 bản lưu tại Ban Quản lý các khu 

công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

 

 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Ban; 

- Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. HCM; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Sở Lao động và Thương binh – Xã hội; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- UBND huyện Châu Đức; 

- Công ty CP Sonadezi Châu Đức; 

- Công ty TNHH Tiên Triết; 

- Phòng: QHXD, TNMT, DN, Văn phòng Ban; 

- Lưu: VT, ĐT.                                               

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 
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