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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà  

lắp ghép, nhà thuyền và nhà nổi của Công ty TNHH Quốc tế Kugler 
 

TRƯỞNG BAN  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về trình tự thủ 

tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Công văn số 6247/UBND-ĐC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện giám sát các dự án đầu tư có sử 

dụng đất, Công văn số 918/UBND-XTĐT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa 

bàn tỉnh, Công văn số 7578/UBND-TH ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương chấm dứt hoạt động dự án 

sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép, nhà thuyền và nhà nổi; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 263/TB-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Phan Thiên Định tại cuộc họp nghe báo 

cáo công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách; 

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 03/GP-KCN-TTH do Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 01 tháng 6 năm 2004, Giấy 

phép đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất số 03/GPDC1-KCN-TTH do Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp điều chỉnh ngày 08 tháng 8 năm 2006; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:  

1. Tên dự án đầu tư: Dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép, 

nhà thuyền và nhà nổi. 

2. Giấy phép đầu tư số 03/GP-KCN-TTH do Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 01 tháng 6 năm 2004, Giấy phép 

đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất số 03/GPDC1-KCN-TTH do Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 8 năm 2006. 

3. Nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Kugler do Ông 

Walter Kugler thành lập theo Giấy phép đầu tư số 03/GP-KCN-TTH do Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 01/6/2004.  

4. Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo 

quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014. 

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm 

1. Hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 

Điều 48 Luật Đầu tư và khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư; 

2. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ đối 

với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 3. Dự án sản xuất và kinh doanh các loại nhà lắp ghép, nhà thuyền 

và nhà nổi chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế; Trưởng các Phòng: Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động; Quy 

hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch Tổng hợp; Văn phòng 

Đại diện các KCN Phía Nam; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế 

Kugler; Ông Walter Kugler; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát 

triển hạ tầng KCN và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Đại sứ quán Italia tại Việt Nam; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các sở: KHĐT, TN&MT, TC, XD, CT, NgV; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- UBND thị xã Hương Thủy; 

- UBND phường Phú Bài; 

- Trưởng ban và các PTB; 

- Công bố trên Trang TTĐT của Ban Quản lý 

KKT,CN tỉnh; 

- Lưu: VT, ĐTDN, D. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tuệ 
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