
 

 

        UBND TỈNH KON TUM 
          BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:              Kon Tum, ngày      tháng     năm  

 

 THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư  

và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng số 69/TB-BQLKKT ngày 

06/12/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

 
Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Kỳ Quang 

                                   (Địa chỉ: TDP3, Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng số 69/TB-BQLKKT ngày 06/12/2018 của Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản số 126/BQLKKT-XDTNMT ngày 04/3/2019 của Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc gia hạn hiệu lực Thông báo giới thiệu 

địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. 

 Ban quản lý Khu kinh tế thông báo chấm dứt hiệu lực của Thông báo giới 

thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng số 69/TB-

BQLKKT ngày 06/12/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế đã giới thiệu cho Công 

ty TNHH một thành viên Kỳ Quang để đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất than 

Biochar và chế biến sâu cà phê tại lô C4-2 thuộc Cụm công nghiệp Đăk La (có 

Thông báo số 69 kèm theo).  

 Lý do:  Quá thời hạn theo quy định (30/4/2019) Chủ đầu tư chưa được cấp 

Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Ban quản lý Khu kinh tế thông báo để Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan 

biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở KH&ĐT (p/h); 

- Cty ĐT PTHT (p/h); 

- Phòng QLĐT (t/h); 

- Lưu VT, XDTNMT. 

 

        KT. TRƯỞNG BAN 

       PHÓ TRƯỞNG BAN 
                       
                           
 

 

 

 

 

        Huỳnh Quốc Trung 
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