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  Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng 
 

Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8716352325 (Chứng nhận thay đổi lần 1, 
ngày 28/5/2021) để thực hiện dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu tại một 

phần lô e6 - KCN An Phú trên cơ sở nhận chuyển nhượng lại dự án của Công ty 
TNHH Quang Sơn.  

Ngày 30/9/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có buổi làm việc với 
Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu. Qua buổi làm việc, Ban Quản lý 
Khu kinh tế Phú Yên nhận thấy dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu không 

hoạt động sản xuất. Đồng thời, Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng có cho Công ty 
CP Đầu tư Quốc tế Phong Phú - Phú Yên thuê toàn bộ nhà xưởng thuộc dự án Nhà 

máy chế biến hạt điều xuất khẩu để dùng làm kho chứa hàng hóa (vải sợi).  

Như vậy, việc cho thuê nhà xưởng nêu trên của Công ty CP Đầu tư Nam 

Việt Hưng là không thực hiện đúng mục tiêu đầu tư được quy định tại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư số 8716352325 (Chứng nhận thay đổi lần 1, ngày 28/5/2021). 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nam Việt 

Hưng chấm dứt ngay hoạt động cho thuê nhà xưởng và có kế hoạch tổ chức triển 
khai đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo  đúng mục tiêu đầu tư đã 

đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là chế biến hạt điều. 

Đề nghị Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Cty CP ĐT Quốc tế Phong Phú - Phú Yên (biết); 
- Trưởng BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT (đ/b);  
- Các phòng chuyên môn & TT.DVCI; 
- Lưu: VT, KHĐT(C,Trg,Huy). 
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Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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