
 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà xưởng cho thuê  

của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khánh Đạt 

  

 

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhận được 

Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án Xây dựng nhà xưởng cho thuê và hồ sơ 

kèm theo của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khánh Đạt. 

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 

ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điểm a Khoản 2 Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo như sau: 

Tên dự án: Xây dựng nhà xưởng cho thuê. 

Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2102834400 do Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh cấp chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2017 

chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 3 năm 2021. 

Tình trạng dự án: Đã chấm dứt hoạt động. 

Thời gian chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Ngày 02 tháng 12 năm 2021. 

Lý do chấm dứt: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư. 

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi khánh Đạt, mã số doanh nghiệp: 2200697127 

do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp đăng ký 

lần đầu ngày 11 tháng 3 năm 2015 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 20 tháng 01 năm 

2020 có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của 

pháp luật. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh,  

TP trực thuộc TW; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ST; 

- Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Châu Thành; 

- Cổng TTĐT BQL các KCN tỉnh ST; 

- Lưu: BLĐ, các Phòng, VT.  
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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BQL Sóc Trăng, ngày          tháng 12 năm 2021 
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