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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

 

Số:      616     /KCNĐN-DN 
V/v thông tin chấm dứt hoạt động Dự 

án Lotte Eco Logis Nhon Trach tại 

KCN Nhơn Trạch VI. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đồng Nai, ngày   02    tháng   03     năm 2023 

 Kính gửi: -  Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai; 

- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; 

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. 

 

Thực hiện nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công 

tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 

của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông tin đến Sở, ngành như sau: 

Dự án Lotte Eco Logis Nhon Trach hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 1074562350 chứng nhận lần đầu ngày 08/11/2022 do Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp Đồng Nai cấp. Địa chỉ dự án tại KCN Nhơn Trạch VI, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.  

Ngày 20/02/2023, Chủ đầu tư Dự án Lotte Eco Logis Nhon Trach có văn bản 

thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án tại KCN Nhơn Trạch VI kể từ 

ngày 17/02/2023. 

Lý do: chấm dứt theo quyết định của chủ đầu tư (Đính kèm quyết định của chủ 

đầu tư). 

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến các đơn vị biết, phối hợp 

trong công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan của dự án.  

Đề nghị nhà đầu tư thanh lý dự án đầu tư theo quy định và thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Nhơn Trạch (biết); 

- Công ty TNHH MTV Đầu tư 

 Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A (p/h); 

- Cty TNHH Lotte Land (thực hiện); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website Ban Quản lý; 

- Các phòng và VPĐD (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLDN (H). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                       

Lê Văn Danh 
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