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Số:  32   /QĐ-KCNĐN Đồng Nai, ngày  14     tháng  02      năm 2023. 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI 

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 09/4/2021 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 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6552683264 ngày 23/11/2017 

thay đổi lần thứ nhất ngày 10/01/2020 do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng 

Nai cấp; 

Căn cứ Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng số 01/TL/GW/ST ngày 

31/3/2020 giữa Công ty TNHH Gi-Wang Việt Nam và Công ty TNHH Wonder 

Star, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

- Tên dự án: Công ty TNHH Wonder Star 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6552683264 do Ban Quản lý các khu 

công  nghiệp Đồng Nai cấp chứng nhận lần đầu ngày  23/11/2017 và chứng nhận 

thay đổi lần thứ nhất ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Wonder Star hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603509642 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/11/2017 và điều chỉnh lần thứ nhất 

ngày 07/01/2020. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Chấm dứt theo quy định tại điểm b, khoản 2, 

Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020: 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 (Công ty TNHH 

Wonder Star đã thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng với đơn vị cho thuê là Công ty 

TNHH Gi-Wang Việt Nam từ ngày 31/3/2020, đến nay hết thời hạn 06 tháng chủ 

đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục 

điều chỉnh địa điểm 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 04 (bốn) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho Công ty 

TNHH Wonder Star và 01 bản lưu tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng 

Nai./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Ban Lãnh đạo BQL; 

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;  

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; 

- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- UBND TP Biên Hòa; 

- Công ty TNHH Gi-Wang (phối hợp)  

- Lưu: DN (L). 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

                                         

 

                                        

Lê Văn Danh 
 

(phối hợp); 
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