
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:           /BQLKKT-XDTNMT Kon Tum, ngày 14 tháng 02 năm 2019 

Về việc thực hiện dự án Nhà máy Bột giấy 

và Giấy Tân mai và đầu tư Khu công 

nghiệp Đăk Tô 

 

  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai. 

 

 Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

577/BKHĐT- QLKKT ngày 23/01/2019 về việc tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế; Quyết định số 31/QĐ-

UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành 

Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

Kon Tum tại Văn bản số 1273/UBND-HTKT ngày 24/5/2018. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tân Mai một số nội dung sau: 

 1. Đề nghị Công ty báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy 

Bột giấy và Giấy Tân mai và đầu tư Khu công nghiệp Đăk Tô đến thời điểm 

hiện nay theo tiến độ cam kết đã được UBND tỉnh thống nhất; báo cáo cần đánh 

giá cụ thể những khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án; đồng thời xây dựng 

kế hoạch, giải pháp thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết, kể cả đề xuất 

phương án thay đổi, chuyển nhượng Dự án đầu tư (nếu có).  

 2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý 

Khu kinh tế sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tăng 

cường công tác theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án của Công ty. Trường 

hợp Công ty không tiếp tục triển khai dự án hoặc triển khai chậm so với tiến độ 

đã cam kết, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng 

để báo cáo tham mưu UBND tỉnh thực hiện giải quyết tình trạng của Dự án theo 

đúng chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh tại các văn bản nêu 

trên. 

 3. Thời gian Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai gửi báo cáo và kế hoạch 

thực hiện dự án Nhà máy Bột giấy và Giấy Tân mai và đầu tư Khu công nghiệp 

Đăk Tô năm 2019 về Ban quản lý Khu kinh tế để theo dõi và báo cáo UBND 

tỉnh có hướng giải quyết chậm nhất là ngày 15/3/2019.  

Ban Quản lý Khu kinh tế báo để Công ty biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/h); 

- UBND huyện Đăk Tô (p/h); 

- Lưu: VT, XDTNMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 



  


		2019-02-14T08:25:04+0000
	vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn
	Bkav Signature


		2019-02-14T09:02:10+0000
	vanthu.bqlkkt@kontum.gov.vn
	Bkav Signature




