
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

–––––––– 

Số:           /QĐ-BQLKKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

              Kon Tum, ngày         tháng         năm  

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

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

 Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

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

 Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 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; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT ngày 

19/6/2018, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7626 874 775 do Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chứng nhận lần đầu ngày 19/6/2018, dự án: Tòa nhà 

Trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Chiến thắng I; 

Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 07/5/2019 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án tòa nhà 

trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I; 

 Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-Cty ngày 13/11/2020 của Công ty TNHH 

MTV Chiến Thắng I về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Tòa nhà trung tâm 

điều hành sản xuất, dịch vụ nộp ngày 17/11/2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Quyết định chủ 

trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau: 

 - Tên dự án: Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ. 

 - Mã số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 7626 874 775 do Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19/6/2018; Quyết định chủ trương 

đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT, ngày 19/6/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum; Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 07/5/2019 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án tòa nhà 

trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I; 

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần Lô T1, Khu công nghiệp Hòa Bình, 

Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;  

 - Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I.  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mã số: 6101178618 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/8/2014; đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 18/7/2017. 

- Lý do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Nhà đầu tư quyết định chấm 

dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu 

tư. 

Điều 2. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục tự thanh lý dự 

án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

 Nộp lại cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT ngày 19/6/2018 của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;  

- Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 07/5/2019 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án tòa nhà trung 

tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7626 874 775 (bản gốc) do Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19/6/2018. 

Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT ngày 19/6/2018 của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 

07/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn 

tiến độ đầu tư dự án tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty 

TNHH MTV Chiến Thắng I, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7626 874 775 

(bản gốc) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19/6/2018 

hết hiệu lực kể từ ngày 18/11/2020. 

Trường hợp Nhà đầu tư làm thất lạc, hư hỏng không nộp lại các văn bản 

trên phải có văn bản báo cáo cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về thông tin nhà đầu tư cung cấp. 

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

thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản gửi cho Công ty TNHH MTV Chiến thắng I; 01 

bản lưu tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Trung tâm PVHCC;  

- UBND T.p Kon Tum; 

- Công ty PTĐTHT; Phòng XDTNMT; 

- Trang TTĐT BQLKKT; 

- Lưu: VT, QLĐT.                                                                                                          

               KT.TRƯỞNG BAN 

              PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vũ Mạnh Hải 
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