
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
–––––––– 

Số:          /BQLKKT- QLĐT 
V/v thực hiện dự án đầu tư của Công 

ty TNHH Nghĩa Lào   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

        Kon Tum, ngày      tháng        năm   

            Kính gửi: Công ty TNHH Nghĩa Lào. 

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 663 432 6457, chứng nhận  lần 

đầu ngày 05/10/2018; Chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 10/6/2019; Chứng 

nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày  05/8/2029; Chứng nhận điều chỉnh lần thứ ba 

ngày  07/10/2020 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp cho Dự án đầu 

tư Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của Công ty TNHH Nghĩa Lào. Theo đó tiến độ 

thực hiện dự án là:  Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động trong năm 2021. 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 16/3/2021 giữa Ban quản lý Khu kinh tế với 

Công ty, Công ty cam kết trong năm 2021: Nếu chậm bất cứ hạng mục nào thì 

Công ty đồng ý để Ban quản lý Khu kinh tế chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thu 

hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất ...đồng thời chịu mọi chi phí đã đầu tư mà không 

yêu cầu bồi thường, không khiếu nại, khiếu kiện.  

Theo giám sát của Ban quản lý Khu kinh tế, khối lượng thi công công trình 

chưa đáp ứng với tiến độ nêu trên.  

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị Công ty phối hợp thực hiện:  

1. Đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ dự án đầu tư đã cam kết và 

báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Ban quản lý khu kinh tế trước ngày 15/11/2021.  
 2. Trường hợp Công ty không hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa công 

trình vào hoạt động theo đúng cam kết, Ban quản lý khu kinh tế sẽ xem xét xử lý 

theo quy định của pháp luật . 

  Ban quản lý khu kinh tế đề nghị Công ty phối hợp thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

     KT.TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

        Vũ Mạnh Hải 
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