
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:              /BQLKKT-KHĐT 

V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 

với nhà nước của Công ty CP khoáng 

sản Kenee Việt Nam. 

Phú Yên, ngày            tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4155/UBND-

ĐTXD ngày 11/8//2020 V/v nội dung liên quan đến quốc phòng - an ninh đối 

với hoạt động đầu tư nước ngoài tại khu vực biên giới biển. Theo đó, giao Ban 

Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà 

soát lại hiệu quả đầu tư dự án Nhà máy chế biến sâu zircon & sản xuất xỉ titan 

của Công ty CP khoáng sản Kenee Việt Nam, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính 

của Công ty và các nội dung có liên quan. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế Phú Yên đề nghị Cục Thuế tỉnh cung cấp thông tin về công tác thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của Công ty CP khoáng sản Kenee Việt 

Nam (mã số doanh nghiệp 4400397893)  kể từ năm 2007 đến nay. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp, 

giải quyết./. 

(Đính kèm Văn bản số 4155/UBND-ĐTXD ngày 11/8//2020 của UBND 

tỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP khoáng sản 

Kenee Việt Nam). 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BQLKKT: TB, các PTB;  

- Lưu: VT, KHĐT(C,Trg,U). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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