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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 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động của dự án Khu nhà xưởng cho thuê Đông Phúc 

Hưng tại KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

           Kính gửi:         

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; 

Xây dựng; Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục 

Hải quan tỉnh; 

- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- Liên đoàn Lao Động tỉnh; Công Đoàn các KCN; 

- Công ty CP Đầu Tư Đông Phúc Hưng; 

- Công ty CP Sonadezi Châu Đức. 

 

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 06 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 8274304135 do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 12 tháng 5 năm 2021; 

Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Đông Phúc Hưng nộp ngày 22/11/2022, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa -Vũng Tàu thông báo đến quý Cơ 

quan, đơn vị về việc chấm dứt hoạt động dự án, cụ thể như sau: 

1. Thông tin dự án đầu tư chấm dứt hoạt động: 

- Tên dự án: Khu nhà xưởng cho thuê Đông Phúc Hưng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8274304135 do Ban Quản lý các khu 

công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 12 tháng 5 năm 2021. 

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 
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- Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Đầu Tư 

Đông Phúc Hưng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603757405 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2020. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư theo điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020 và đã thực hiện 

thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị 

định 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. 

- Thời điểm chấm dứt hoạt động: từ ngày 22 tháng 11 năm 2022 theo Thông 

báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và Quyết định Hội đồng quản trị ngày 

22/11/2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Đông Phúc Hưng. 

2. Công ty Cổ phần Đầu Tư Đông Phúc Hưng có trách nhiệm hoàn thành các 

thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 48 Luật 

Đầu tư 2020 và Khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ. 

Ban Quản lý các KCN thông báo đến Quý Cơ quan, đơn vị được biết và phối 

hợp thực hiện các công việc có liên quan./. 

Gửi kèm: Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Đông Phúc Hưng nộp ngày 22/11/2022. 

 

 

 Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng: DN, QHXD, TNMT, VP; 

- Lưu: VT, ĐT.                                               

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 
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