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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SKHĐT Kon Tum, ngày           tháng      năm 2021 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Đầu tư 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 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 11/2016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2016 

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

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1389/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 

12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ - bột gỗ, ván lạng công nghiệp từ 

gỗ rừng trồng của Công ty cổ phần Phúc Nhân; 

Căn cứ Văn bản số 1519/UBND-KTTH, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh về việc xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 25 tháng 3 năm 2021 giữa Đoàn Kiểm tra 

liên ngành theo Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT ngày 16-3-2021 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần Phúc Nhân;  

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

- Tên dự án: Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ - bột gỗ, ván lạng công 

nghiệp từ gỗ rừng trồng. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1389/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty cổ phần Phúc Nhân, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100268097, do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19 tháng 09 

năm 2008, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 26 tháng 10 năm 2020. 
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- Lý do chấm dứt hoạt động:  

+ Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ bảo 

đảm thực hiện dự án theo quy định, vi phạm điểm đ, khoản 2, Điều 48 của Luật 

Đầu tư 2020. 

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ 01 năm 9 tháng so với tiến độ 

quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1389/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 

12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân Huyện Đăk 

Hà đã rà soát, đánh giá và đề nghị chấm dứt hoạt động dự án tại Văn bản 

số1084/BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020. 

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 02 (hai) bản gốc; Công ty cổ phần Phúc Nhân được cấp 01 bản và 01 

bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. Quyết định chủ trương đầu tư 

số 1389/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum chấm dứt hiệu lực tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực. /. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND tỉnh Kon Tum; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Công thương. 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Đăk Hà; 

- Ban quản lý Khu kinh tế; 

- Lưu: VT, DN-VTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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