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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án “Nhà máy  

chế biến nông sản” tại khu công nghiệp Tâm Thắng 
 

 

Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam1 được Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Nhà 

máy chế biến nông sản” (diện tích 6.525 m2, vốn đầu tư 10 tỷ đồng; công suất 

500 tấn sản phẩm/năm) tại khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8348607312, cấp lần đầu ngày 

01/8/2019.  

Đến ngày 12/12/2022, Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam 

quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nêu trên theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

Căn cứ “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-

UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Đắk Nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan: Dự án “Nhà máy chế 

biến nông sản” thực hiện tại thửa đất CN4-5, lô CN4, khu công nghiệp Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông do Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao 

Việt Nam làm chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 12/12/2022.  

 Với nội dung trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xin thông báo 

đến Quý cơ quan để biết, phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT; NN&PTNT; 

- UBND huyện Cư Jút; 

- Chi Cục thuế khu vực Cư Jút - Krông Nô; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Cty PTHT KCN Tâm Thắng; 

- Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam; 

- Lưu: VT, NVTH (Thg). 

      TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

       Phạm Đình Tuấn 
 

                                                           
1 Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400407150, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk 

Nông đăng ký lần đầu ngày 14/5/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 22/8/2022. 
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