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UBND TINH DONG NAT
BAN QUAN L
CAC KHU CONG NGHIEP

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - H,uh phñc
Dng Nai, ngày4 tháng 7 nàm 2022

S: 22 O /KCNDN-DN
V/v thông tin chAm dt hot dng Dr an
Cong ty TNHH Hahb Vina t?i KCN Lc
An - BInh Son

KInh glri:
K hoach và Du tu;
- Si Lao dng, Thuang binh và Xã hi;
- Bão hiêm Xä hi tinh Dông Nai;
- Cong an tinh Dông Nai;
- Ciic Hài quan tinh Dông Nai;
- Cuc Thuê tinh Dông Nai.
Thirc hin quy djnh tti dim b khoãn 2 Diu 57 quy djnh v diu kin, thu tc
châm dü't boat dng cüa dir an dâu tu c1ia Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày
26/3/2021 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt và huó'ng dan thi hành mt so diêu cüa
Luât Dâu tu và ni dung Quy chê phôi hgp gicta các Ca quan chtrc näng trong cong
tác quán 1 nhà nuó'c dôi vói doanh nghip sau dang k thành 1p trên dja bàn tinh
Dng Nai ban hành kern theo Quyêt djnh so 55/2020/QD-UBNDngay 0 1/12/2020
cüa UBND tinh, Ban Quân 1 các khu cong nghip thông tin den S0, ngành nhu
sau:
Dirán Cong ty TNIHH Hahb Vina boat dng theo Giy chü'ng nhn dàng k
dâu tu so 7682538609 cap ngày 03/08/20 18; thay dôi lan thir nhât ngày 22/06/2020;
thay dOi lan thir hai ngày 30/06/202 1 do Ban Quán 1 các khu cong nghip cap. Dja
diem thuc hiên dii an: Lô M, duông N4, Khu cong nghip Lc An — BInh San, xã
Long An, huyn Long Thành, tinh Dông Nai.
Ngày 14/7/2022, Chü dâu tu Dr an Cong ty TNHH Hahb Vina có van bàn
thông báo ye vic châm dirt hoat dng cüa dr an tai khu cOng nghip Lc An —
BInh San kê tr ngày 0 1/8/2022 (dinh kern thông báo).
L,2 do: Châm dü't theo quyêt djnh cüa chü dâu tu.
Ban Quán 1 các khu cong nghip thông tin den các dan v biêt, phôi hçip
trong cong tác quãn l nba nuc dOi v61 các van dê lien quan cüa dir an.
D nghj chü du tu thanh 1 dir an du tu vâ thixc hin dy dü các nghia v1i lien
quan theo quy dinh cüa pháp luât./.
Nii nhân:
- Nhu' trên;
/
- UBND huyn Long Thành (biet);
- Cong ty CP Dau tu và Phát triên VRG Long Thãnh (phôi hp)
- Chà dâu tu Cty TNHH Hahb Vina (thirc hin);
- Lãnh dao Ban;
- Website Ban Quan 1;
- cac phông và VPDD (thrc hin);
- Luu: VT, QLDN(Khanh).
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Mu A.I.15
Van ban thông báo chm dü't hot dung dr an du tur
(Die2m a, b và c khoán 1 Diu 48 Luát Du tir)
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tn' do - Hnh phüc
THÔNG BAO dAM D15r HOAT BONG DI)' AN BAU TI!
KInh gin: BAN QUAN L'c CAd KCN BONG NAT
I. NBA DAU TI!
- Ong LEE SUNG TAE; sinh ngày 11/04/1959; quc tjch: Han Quc; h
chiêu so: M13464690 cap ngày 20/08/2021 tii Han Quôc; dja chi thu?mg tth:
Dongsu 1 cha 106-1608, 180 Cheonneul-ro, Suseong-gu, Daegu, Korea.
- Ong LEE JAEWON; sinh ngày 12/02/1989; quc tjch: Han Quc; h chiu
so: M89703 128 cap ngày 20/02/20 13 tai Han Quôc; dja chi thu?mg trü: Dongsu
1 cha 106-1608, 180 Cheonneul-ro, Suseong-gu, Daegu, Korea.
- Ong KIM BONG SUCK; sinh ngày 10/10/1959; quc tjch: Han Quc, h
chiêu so: Ml 9214483 cap ngày 08/03/2013 tii Han Quôc; dja chi thuing trü: 109304 Seongbok-2 Ro 86, Suji-gu, Yongln-si, Gyeonggi-do, Korea.
- Ong KIM DONG WOOK; sinh ngày 16/12/1986; qu& tjch Han Quc; h
chiêu so: M70766999 cap ngày 12/02/2020 t?i Han Quôc; dja chi thu&ng trñ: 101301, Galmi 1-Ro 17, Uiwang-si, Gyeongi-do, Korea.
II. THÔNG TIN TO CH1i'C KIMI TE THI)'C HIN DI)' AN ('néu co)
1. Ten to chirc kinh t: CONG TY TNEffl HAHB VINA
2. Ma s doanh nghip: 3603580518 do Phông Däng k kinh doanh — Sâ K
hoch và Dâu tu tinh Bong Nai cap lan dâu ngày 14/08/2018.
S Gip phép dan tin: 7682538609 do Ban quãn l các Khu COng Nghip
Dng Nai cap ngày 03/08/2018; thay dôi lan thu nhât ngày 22/06/2020; thay dOi
1n thu hai ngày 30/06/2021.
3. Ma s thu: 3603580518
IH. TINILI HINU HOiT BONG CUA DI]' AN vA THU'C HI1N NGHIA
VJ TAT CHINIH VOI NBA Nu'Oc DEN THOI DIEM CHAM DI!!' HOT
DQNG DI)'AN
1. Tlnh hInh hot dng cüa diy an
- TInh hInh gop vn và huy dng các ngun vn:
Tong vin du tu dang k: 2.167.000USD
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Tong von dâu tu dã thirc hin: 2.167.000USD, dt 100% tong vn dâu tu dä
dAng k, trong do:
* VOn gop dã th?c hin: 1 .200.000USD.
* Vn buy dng (ghi s giá trj d huy dç5ng và ngucin van) trong dO
+ Vn vay tr các nhà du tu: 967.000USD
+ Von huy dng tr c dông, thành viên, tr các chU th khác: khOng
có.
+ Vn huy dng tü ngun khác (ghi rO ngun): khOng có.
* Lçii nhun d jaj cña nhà du lii d tái du tu (né'u co,): không.
- TInh hmnh xây dirng Co bàn và dua cong trInh vào boat dng hoc khai thác
van hãnh ('neu có):
+ Hoat dng chInh thirc: Tháng 04/2020
- TInh hInh thirc hin các mic tiêu boat dng:
+ Nhn giy Chirng Nhn DAng K Du Tu:
03/08/2018
+ Nhn giy Chüng Nhtn Dng K Doathi Nghip
14/08/2018
+ NIhn giy Chirng Nhn Däng K Du Tu thay di 1n 1 22/06/2020
+ Nhtn giy Chi'rng Nhn Dãng K Du Tu thay di 1n 2 30/06/202 1
2. TInh hInh thtyc hin nghia vii tài chInh
- Các khoàn thu, phi, tin thuê dt dã np: DA NOP DU
- Các khoán thus, phi, tin thuê dt cOn nç ('nu co): KHONG CON NQ
- Các ng1iTa vii tài chinh vth các ben lien quan khác ('nu có): 1uvng dói vó'i
: Dà thtc hin châm dit
ngu'ài lao dng, các khoán phái Ira cho ben thi ba,
hQp dông lao c45ng và giái quyêt các chê d3 lien quan cho tat cá các lao dng,
khóng con khoán ncr nào dói vO'i ngicO'i lao d5ng; dôi vài ben thi ba: Cong ty
khOng cOn ncr.
IV. NQI DUNG CIIAM DU'T HOAT BONG DIJ AN DAU TU
Thông báo chm dirt hoat dng dii an du tu Cong ty TNHH HAHB VINA dA
duqc cap Giây chirng nhn däng k dâu 7682538609 do Ban quàn 1 các Khu
Cong Nghip DOng Nai cap ngày 03/08/20 18; thay dôi lan thu nhât ngày
22/06/2020; thay dôi lan thir hai ngày 30/06/2021 vói ni dung nhu sau:
1. Th&i dim chm dirt hoat dng cüa d an: tr ngày 01 tháng 08 näm 2022.
2. Giài trInh l do chm dirt hoat dng: Do tInh hInh djch bnh khó khän,
Doanh nghip không có don hang san xuât nén khOng tiêp tiic hoat dng.
V. NHA BAU TIX CAM KET:
1.Chju trách nhim truóc pháp lut v tinh hçp pháp, chInh xác, trung thiic
cüa hO so và các van ban gin co' quan nhà nuuc có thâm quyên.
2. Chip hành nghiêm chinh các quy djnh cia pháp 1ut có lien quan.
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VI. HO SO' KEM THEO
1. Ban gc Giy chCrng nhn diäng k du tii/ Quy& djnh chip thun (diu
chinh) chü tnro'ng dâu tu (neu co), Quyet djnh chap thun (diêu chinh) nhà du tu'
(neu co), Quyêt dinh chap thuân (diêu chinh) chü truong dâu tu dông thñ vii chap
thuân nba dâu tu (neu co).
Hoc ban sao Giy chi'rng nh.n du ti.t'Giy phép du tul Giy phép kinh
doanh (trong trixmg hçp doanh nghip vn hoit &ng theo thông tin doanh nghip
tai Giây chIrng nhn dâu tu/Giây phép dâu tu/ Giây phép kinh doanh)
2. Quy& dThh cüa nba du tu' v vic chm dirt hot dng cña dir an (Quyé't
djnli và ban sao hQp l biên ban hQp cia fI5i dóng thành viên/Dgi hç5i dóng cô
dóng/thành viên hQp danh/chñ so' hfru cza TO c1n'c kinh té thtc hin dy' an ddu tw
hoc van ban hçxppháp khác theo quy djnh ciapháp lut).
Long Thành, ngày .1.3... tháng .o.'i 11am 2022
To chu'c kinh t thirc hiên dir an
Nguôi di din theo pháp 1ut cüa T chirc kinh t k,
gbi rô hç ten, chüc danhvà dóng dâuiêu co).

Chirc vu: Tang Giám dc
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