
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 Vương Bảo Ngọc  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

        Kon Tum, ngày      tháng        năm   

  

      Kính gửi: Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc. 

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4255581538, chứng nhận lần đầu 

ngày 08/6/2018, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 03/7/2020 do Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp cho Dự án đầu tư Chợ biên giới - Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc. Theo đó tiến độ thực 

hiện dự án là: Hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đến hết tháng 4 năm 2022; 

Theo báo cáo của Công ty1 và giám sát của Ban quản lý Khu kinh tế, khối 

lượng thi công công trình chưa đáp ứng với tiến độ nêu trên;  

Để bảo đảm tiến độ thi công công trình Dự án nêu trên, Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum 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 

 

                                                           
1  Văn bản số 09/CV-BCCĐ  ngày 25/12/2020  
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