
UBND HUYN DAK GLONG 
PHONG TM CHINH -  ICE HOACH 

CQNG HOA xA HO! CHTJ NGHA VIET NAM 
Dc 1p — Dy do — IJtnh phñc 

St: ,111Rf/TB-TCKH Dä'k Glong, ngàythang 12 nàm 2021 

THÔNG BAO 

V vic thu hi Giy chfrng nhãn DKKD 
vã xóa ten h kinh doanh cá the trong so DKKD 

Can cz Nghi d/nh so' 01/2021/ND-cp ngày 04/01/202 1 cza Chinh phñ, ye' 
dáng kj kinh doanh; 

Can c& Thông tu' so' 01/2021/TT-BKJ-JDT ngày 16/3/202 1 cia Bô Kê hoach 
và Dáu tu', hwó'ng dan ye dãng ic)5 kinh doanh; 

Phông Tài chinh - K hoach huyn Dàk Glong thông báo thu hi Giy 
ch(rng nhn DKKD và xóa ten ht kinh doanh cá the trong so DKKD dôi vâi h 
kinh doanh cá the sau: 

Ten ho kinh doanh: TSAN A NH! 

Dja chi: Thôn 8, xã Quâng Khê, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông. 

S DKKD: 63D0002 196 

Ngày cp: 02/12/20 19 

CMND s 245187302, cp ngày 24/6/2008, no'i cp CA tinh Dk Nông 
Ngành nghê kinh doanh: DICH VV CAM DO - CHO TIIIJE XE DU 

LICH (4-7 CHO), PHAN PHOI CAC LOAI BANH KO, HANG TIEU DUNG 

K ttr ngây ra thông báo nay, Giy chüng nhn dng k kinh doanh cüa ht 
kinh doanh cá the nêu trên (ice cá ban sao) s không có giá tr sü ding 

L,2 do: Chü kinh doarth chm dtrt hoat dng kinh doanh tV nguyen 

Yêu cu chü h kinh doanh cá th: Np 1ti toàn b giy phép kinh doanh 
ye phông Tai chInh — Kê hoch, dông thai thanh ton day dü các khoân nç, gôm 
Ca ni thuê và nghTa vu tài chinh khác chixa thrjc hin theo dung quy djnh. 

Phông Tài chInh - K hoach thông báo nôi dung trên d các c quan trong ' va ngoai huyen biet .1. 

Nc"i nhân: 
- B ph.n tiêp nhn và trã két qua; 

- Chi ec Thuê khu vrc Gia NghTa — Dàk Glong; 
- Chü h kinh doanh (t/h); 
- LixuVT. 
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