
UBND Tf NH BINH DUONG 
S KE HOACH VA oAu 'ru' 

CONG HOA XA FIQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tti do — Hnh phüc 

BInh Diro'ng, ngày-.'/5 lháng 02 nãm 2023 So: /SKHDT-DKKD 
V/v tang ctring quân 1' nhà ni.râc 
dOi vOi hoat dng dâu tu theo hinh 
th(rc gop von, mua cô phân, phân 
von gop cUa nhâ dâu tis nisic ngoài. 

Kinh giri: 
- Các S, ban, ngành; 
- Cic Thuê tinh; 
- Ciic Hài quan tinh; 
- Cong an tinh BInh Duang; 
- Ngân hang nba nuàc Vit Nam - CN Binh Dixong; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành phô. 

Can cir Quy& djnh S6 1O/2018/QD-UBND ngày 27/4/2018 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye ban hành Quy ché phôi hçvp gi€ra các ca quan chrc nang trén dja bàn tinh Bmnh 
Dircirng trong quán 1 nhà nuóc dôi vài doanh nghip sau dang k thành lip; 

Can c1r QuyEt djnh s6 295/QD-UBND ngày 3 1/01/2019 cUa T.iJy ban nhân dan tinh 
ye ban hành Quy trInh áp dung quàn 1 rüi ro và Bô tiêu chi dánh giá rüi ro ye theo dOi 
Va giám sat hot dng cUa Doanh nghip trên dja bàn tinh. 

D tang cu&ng cong tác quân 1 nhà nuâc d6i vâi hoat dng d&u tu theo hInh thirc 
gop vOn, mua cô phân, phân von gOp cüa nhà dâu tu nuâc ngoài, S& Kê hoach vàDâu 
tlx gl'ri Quy ca quan, dan vj Danh sách doanh nghip cô nhà dâu tu nuàc ngoài dâu Vi 
theo hInh thüc gop von, mua cô phãn, phân von gop dê theo dOi và tang cu&ng cong tác 
quãn 1 nhà rnrâc dOi vâi các doanh nghip thirc hin dâu lii theo hInh thi'rc nêu trên, 

(dInh kern Danh sách doanh nghip) 

Djnh kS'  hang tháng, Sâ K hoach và Du tu së gi danh sáeh các doanh nghip cO 
nhà du tii nirâc ngoai du tu theo hlnh thCrc gOp vOn, mua cO phân, phân von gOp dê 
thun tin cho Qu ca quan, dan vj trong vic quán 1 nhà ni.rOc dê kp th&i xCr 1 các 
hành vi vi phtm pháp 1ut cüa doanh nghip (neu co). 

Rt mong nhn dixqc sir ph6i hçrp cüa Qu co quan, dan vj./. 1'- 

KT. GIAM DOC 

Lai Xuân Dt 

Noi nhmn: 
- Nhis trôn; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- BQL cac KçN tinh Binh Dtrcing (phôi hcp); 
- Ban giám dôc; 
- Thanh traSâ; 
- Kinh t dOi ngoai (phOi hçip); 
- Website Sâ; 
- Ltru: yT, DKKD (Ng). 
(PTr sô/4/TO2-2O23) 



II c/ 
/7 So ANH SACH DOANH NGHIEP HOCH 

kern theoä ban  A  iS1 / HDT-DKKD ngày45 tháng 02 narn 2023 ci1a So K hoch vâ Du tu 
\\FAUTUJ  

STT 
Ten doanh nghip nhn Ngãy cap YB 

chap thuan 
Ngày cap 

DKKD 
Dia chi 

Quoctjch 
nha dau tu mua co phan, phan von gop 

CONG TY TNHH ABIO GLOBAL 3701760170 28/11/2022 10/01/2023 
LO F-2A-CN khu cong nghip M' 
Phuc 2, phuOng M' Phuó'c, thj xä 
Ben Cat, BInh Du'ong 

Seychelles 
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