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THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động dự án: Khu kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 

karaoke, dịch vụ bơi của Công ty TNHH thương mại sản xuất xây dựng và 

dịch vụ giải trí Thanh Hương. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động dự 

án Khu kinh doanh nhà hàng và dịch vụ karaoke, dịch vụ bơi của Công ty 

TNHH thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương.  

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 và điểm a 

Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thông báo như sau:  

1. Dự án Khu kinh doanh nhà hàng và dịch vụ karaoke, dịch vụ bơi của 

Công ty TNHH thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương. 

 (Đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số: 

20/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ) đã chấm dứt hoạt 

động kể từ ngày 29/6/2022. Lý do: Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, mặt khác giá nguyên liệu tăng cao, dẫn đến hoạt động 

kinh doanh không có hiệu quả. 

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ 

giải trí Thanh Hương, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 

2600908037 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú 

Thọ cấp, đăng ký lần đầu ngày 04/3/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

20/6/2014. Địa chỉ trụ sở chính: Khu 22, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy 

định của pháp luật. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh; 

TP trực thuộc TW; 

- GĐ, PGĐ (Ô. Lâm); 

- Các sở: TNMT, XD, CT; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND huyện Thanh Thủy; 

- CT TNHH TMSXXD&DVGT Thanh Hương; 

- Lưu: VT, TĐ&QLDAĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lâm 
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