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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

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 12/11/2015 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 

11/12/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 491043000314 do UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu chứng nhận lần đầu ngày 28/01/2011 và chứng nhận thay đổi lần thứ 

nhất ngày 28/6/2013 cấp cho Công ty Viet-Can Medical Radiatio Imaging thực 

hiện dự án Khu công nghệ bức xạ, chẩn đoàn hình ảnh, khám đa khoa và trung 

tâm vận chuyển cấp cứu; 

Căn cứ văn bản số 13763/UBND-VP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghệ bức xạ, 

chẩn đoán hình ảnh, khám đa khoa và trung tâm vận chuyển cấp cứu do Công ty 

Viet-Can Medical Radiatio Imaging làm chủ đầu tư; 

Xét đề nghị của Phòng Đầu tư Phát triển tại Phiếu trình ngày 24 tháng 6 

năm 2020, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

 - Tên dự án: Khu công nghệ bức xạ, chẩn đoán hình ảnh, khám đa khoa và 

trung tâm vận chuyển cấp cứu. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư số 491043000314 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu chứng nhận lần đầu ngày 28/01/2011 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất 

ngày 28/6/2013. 
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 - Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH Viet-Can, mã số doanh 

nghiệp 3501780902 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28 tháng 01 năm 2011, thay đổi lần thứ 3 

ngày 16 tháng 5 năm 2019. 

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư không triển khai dự án theo cam 

kết, vi phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014. 

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án 

đầu tư theo quy định của pháp luật và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư số 

491043000314 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận lần đầu ngày 

28/01/2011 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/6/2013 cho Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực. 

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

thành 02 (hai) bản gốc; 01 (một) bản cấp cho doanh nghiệp và 01 (một) bản lưu 

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

  
 

Sao gửi: 
- UBND Tỉnh; 

- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố TƯ; 

- Các Sở: XD, TNMT, Y tế; 

- UBND TP.VT và TP.BR; 

- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- UBND các huyện: Lđiền, ĐĐỏ,  

  XMộc, CĐức; 

- Giám Đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VP, ĐT1. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Cường 
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