
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BQLKKT-QLĐT Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2021 
 

V/v thông báo về việc chấm dứt hoạt 

động đầu tư dự án “Siêu thị miễn 

thuế” của Công ty CP Hoàng Nhung 

tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ 

Thanh, tỉnh Gia Lai 

 

 

 Kính gửi: 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế các tỉnh, thành phố 

 trực thuộc Trung ương. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai nhận được thông tin về việc Công ty 

CP Hoàng Nhung triển khai hoạt động huy động vốn góp để thực hiện dự án "Siêu 

thị miễn thuế” tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. Do vậy, 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thông báo về việc chấm dứt hoạt động đầu tư 

dự án “Siêu thị miễn thuế” của Công ty CP Hoàng Nhung, cụ thể như sau: 

Công ty CP Hoàng Nhung được thành lập ngày 31/10/2007; Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số: 3903000160, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp; 

Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng; Địa chỉ trụ sở chính: 85 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia 

Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung - Chức vụ: Giám đốc, sinh ngày: 10/12/1959. 

Ngày 25/4/2008, Công ty CP Hoàng Nhung được UBND tỉnh Gia Lai cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư số 39121000052 để thực hiện dự án “Siêu thị miễn thuế”. 

Ngày 22/01/2014, Công ty CP Hoàng Nhung được Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 39121000052/GCNĐC1/39/2 

cho dự án “Siêu thị miễn thuế”; Diện tích đất sử dụng: 6.105 m
2
; Tổng vốn đầu tư 

đăng ký: 79 tỷ đồng; Tiến độ đăng ký: khởi công xây dựng tháng 02/2014, hoàn 

thành đưa vào sử dụng tháng 02/2015. 

Tuy nhiên, mặc dù đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đôn đốc, 

nhắc nhở và mời làm việc nhiều lần, Công ty CP Hoàng Nhung không triển khai 

thực hiện dự án “Siêu thị miễn thuế” đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của 

pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 

29/QĐ-BQLKKT ngày 08/3/2018 về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, 

đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thu hồi đất cho thuê thực 

hiện dự án “Siêu thị miễn thuế” của Công ty CP Hoàng Nhung theo đúng quy định 



của pháp luật về Đầu tư và quy định liên quan (Quyết định gửi kèm theo). Đến nay, 

Công ty CP Hoàng Nhung không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 

“Siêu thị miễn thuế” cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai. 

Như vậy, Công ty CP Hoàng Nhung không còn cơ sở pháp lý để thực hiện dự 

án “Siêu thị miễn thuế” tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thông báo để Quý cơ quan, đơn vị nắm được 

thông tin liên quan đến dự án nêu trên ./. 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước; 

- UBND huyện Đức Cơ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Gia Lai; 

- Đăng website của BQLKKT; 

- Lưu: VT. QLĐT (2). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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