
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày       tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Bình Dương 

số 02 của Doanh nghiệp tư nhân Bình Dương 

 

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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

2593/VP-KTTH ngày 18 tháng 7 năm 2022 về dự án Cửa hàng xăng dầu Bình 

Dương số 02; 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án Cửa hàng xăng dầu Bình Dương 

số 02 của Doanh nghiệp tư nhân Bình Dương (Thông báo chấm dứt hoạt động 

dự án đầu tư ngày 01 tháng 8 năm 2022 và tài liệu kèm theo);  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau: 

1. Cửa hàng xăng dầu Bình Dương số 02 của Doanh nghiệp tư nhân Bình 

Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 109/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 đã chấm dứt hoạt động kể từ 

ngày 01 tháng 8 năm 2022.  

Lý do chấm dứt: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo 

quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

2. Nhà đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Bình Dương (Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 6100152511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 1999) có trách nhiệm như 

sau: 

- Hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và hoàn thành các nghĩa vụ 

của nhà đầu tư liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật. 

- Nộp lại bản chính Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19 tháng 8 

năm 2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân 

Bình Dương để thực hiện những nội dung trên và những nội dung có liên quan 
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theo quy định của pháp luật; các cơ quan có liên quan biết để phối hợp trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ KHĐT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Sở: TN&MT, XD, CT; KH&CN; GTVT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Đăk Hà; 

- Doanh nghiệp tư nhân Bình Dương; 

- Lưu VT, DN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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