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UBND  TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-SKH         Đắk Nông, ngày    tháng    năm 2023 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về 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 tháng 4 năm 2021 của 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 từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1883/QĐ-

UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Đề 

án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000062 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông  cấp ngày 12/01/2010; 

Căn cứ Biên bản làm việc giữa các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Công thương; Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp 

thương mại BMC ngày 19/12/2022; 

Theo ý kiến của các đơn vị có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 56 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch vả Đầu tư 

tỉnh Đắk Nông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ngừng hoạt động một phần: 

- Tên dự án: Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp BMC Đắk Nông. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000062 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông  cấp ngày 12/01/2010. 

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và 

Xây lắp thương mại BMC. 
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  0300582655; Ngày cấp: Đăng ký 

lần đầu ngày 12 tháng 11 năm 2010 và thay đổi lần thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 

2022; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh. 

- Phạm vi dự án ngừng hoạt động (một phần dự án): Ngừng hoạt động kinh 

doanh hạ tầng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp BMC Đắk Nông của Công 

ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC. 

- Thời gian ngừng hoạt động: 90 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

- Lý do ngừng (theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 47 Luật Đầu tư năm 

2020): Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư và đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. 

Điều 2:  

- Đề nghị Nhà đầu tư phải tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện phần khối 

lượng còn lại của dự án: Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp BMC Đắk Nông 

theo đúng hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hết thời gian ngừng hoạt động nêu tại Điều 1. Nếu Nhà đầu tư không thi 

công hoàn thiện phần khối lượng còn lại của dự án nêu tại Điều 1 sẽ bị chấm dứt 

hoạt động dự án theo quy định tại pháp luật về Đầu tư. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này được lập 

thành 02 (hai bản) bản gốc; Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp 

thương mại BMC được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đắk Nông. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: TNMT, CT, TC, TP; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Đắk Glong; 

- Các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, KTĐN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Minh Châu 
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