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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-BQLKKT Kon Tum, ngày      tháng     năm       
 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH  

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 3252/UBND-KTN ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thống nhất chủ trương dự án đầu tư xây dựng Nhà hàng - Khách sạn 

kết hợp Khu vui chơi giải trí công viên nước của Công ty TNHH MTV Tân Tân 

Phú Kon Tum; Công văn số 2070/VP-HTĐT ngày 16/8/2019 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân về điều chỉnh dự án Nhà hàng, Khách sạn kết hợp Khu vui chơi giải 

trí công viên nước và Dịch vụ thương mại;   

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

cấp Mã số dự án 1473361632, chứng nhận lần đầu ngày 05/01/2015, chứng nhận 

thay đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2019; 

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kết luận số 222/KL-TTCP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thanh 

tra Chính phủ việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu 

tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 

quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 

khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo Phụ lục số 19 việc giám sát 

đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài Ngân sách); 
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Căn cứ Biên bản làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và 

Nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum) vào lúc 9 giờ 30 phút 

ngày 17/3/2021; Thông báo kết luận số 28/TB-BQLKKT về cuộc họp giao ban cơ 

quan ngày 23/5/2022;       

QUYẾT ĐỊNH: 

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

- Tên dự án: NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KẾT HỢP KHU VUI CHƠI GIẢI 

TRÍ CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

- Mã số dự án 1473361632(1); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh cấp, Chứng nhận lần đầu ngày 05/01/2015, Chứng nhận thay 

đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2019.  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên, mã 

số doanh nghiệp 6101179844; Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 9 năm 2014, Đăng 

ký thay đổi lần thứ 2, ngày 26 tháng 4 năm 2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp. 

- Lý do chấm dứt hoạt động: Thực hiện theo Kết luận thanh tra số 222/KL-

TTCP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ việc thực hiện pháp 

luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, 

công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai 

tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(kèm theo Phụ lục số 19 việc giám sát đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài 

Ngân sách); 

Điều 2: Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum có trách nhiệm hoàn 

thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo 

quy định của Pháp luật.  

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

thành 02 bản (không hai bản) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty TNHH MTV Tân 

Tân Phú Kon Tum thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1473361632, chứng nhận 

lần đầu ngày 05/01/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2019 cũng 

chấm dứt hiệu lực tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực và Công ty có trách 

                                                      
(1) Công văn số 3252/UBND-KTN ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thống nhất chủ trương dự 

án đầu tư xây dựng Nhà hàng - Khách sạn kết hợp Khu vui chơi giải trí công viên nước của Công ty TNHH MTV 

Tân Tân Phú Kon Tum; Công văn số 2070/VP-HTĐT ngày 16/8/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân về điều 

chỉnh dự án Nhà hàng, Khách sạn kết hợp Khu vui chơi giải trí công viên nước và Dịch vụ thương mại;  
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nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 1473361632 cho Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- UBND tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Công thương; 

- Cục thuế tỉnh; 

- UBND Huyện Ngọc Hồi; 

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam, Chi 

nhánh Kon Tum - PGD Ngọc Hồi; 

- Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum; 

- Trang TTĐT BQLKKT; 

- Lưu VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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