
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

TỔ CÔNG TÁC 106 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 28/KH-TCT106 Phú Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các  
dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư và 

việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư 
 

 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KKT ngày 09/9/2021 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế Phú Yên V/v Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý 
đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư; 

Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án đầu tư 
tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư (Sau đây gọi tắt là Tổ công tác 106) xây dựng 

kế hoạch tổ chức kiểm tra (bổ sung) như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định tại quyết định chủ trương 

đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và việc chấp hành quy định pháp luật của 
nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại KCN, KKT. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức kiểm tra phải tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp 
luật và kế hoạch kiểm tra, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không làm cản 

trở hoạt động của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

 - Các nhà đầu tư được kiểm tra phải thực hiện đầy đủ nội dung, yêu cầu của 

kế hoạch kiểm tra; thực hiện các yêu cầu khác có liên quan đến nội dung kiểm tra 
của Tổ công tác 106; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung 

báo cáo và hồ sơ tài liệu cung cấp. 

II. Nội dung, phương pháp kiểm tra 

1. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án; việc 

thực hiện các quy định tại quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư; việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

tại KCN, KKT. Qua đó, xác định rõ nguyên nhân chậm triển khai dự án hoặc 
không đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiến độ, mục tiêu đăng 

ký và đề xuất hướng giải quyết. 

2. Phương pháp kiểm tra 
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Kiểm tra trên cơ sở báo cáo của nhà đầu tư; hồ sơ, tài liệu do nhà đầu tư 
cung cấp và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. 

III. Thời gian, địa điểm và đối tượng kiểm tra  

Theo Phụ lục đính kèm. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự 
án theo mẫu gửi Tổ công tác và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ công tác hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

2. Tổ trưởng Tổ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc chung của 

Tổ và giải quyết các công việc phát sinh của Tổ (nếu có). Các thành viên Tổ công  
tác triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác và thực hiện các 

công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. 

Trên đây là kế hoạch (bổ sung) của Tổ công tác 106 triển khai thực hiện 

Quyết định số 106/QĐ-KKT ngày 09/9/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 
Yên V/v Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các 

dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Trưởng BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT (đ/b);  
- Văn phòng, các phòng chuyên môn  
& các đơn vị trực thực; 
- Các thành viên Tổ công tác 106;  
- Các doanh nghiệp có tên tại Mục III; 
- Lưu: VT, KHĐT. 

TỔ TRƯỞNG 
  

 
 

 
 

 
PHÓ TRƯỞNG BAN  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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PHỤ LỤC 
Thời gian, địa điểm và đối tượng kiểm tra 

(Đính kèm Kế hoạch số 28/KH-KKT ngày 08/10/2021  
của Tổ công tác 106) 

 
 

 

1. Thời gian kiểm tra: Trong quý IV năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ thông 
báo sau khi Tổ công tác 106 tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án 

của nhà đầu tư. 

2. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở doanh nghiệp hoặc kiểm tra trực tiếp tại hiện 

trường. 

3. Đối tượng kiểm tra 

 

Stt Tên dự án/ Doanh nghiệp 

I KCN HÒA HIỆP - Giai đoạn 1 

1 
Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Việt Nam - Châu Phi/ Công ty 
TNHH chế biến và kinh doanh hạt điều Việt Nam 

2 Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu/ Công ty CP điều Phú Yên 

II KCN An Phú 

1 
Nhà máy chế biến đá granit và đá bazan phục vụ xây dựng/ Công ty 

TNHH kinh doanh dịch vụ Minh Long 

2 
Nhà xưởng SX khung thép tiền chế và vật liệu xây dựng/ Công ty 

TNHH xây dựng Phú Thuận 

3 Nhà máy SX khí công nghiệp/ Công ty CP khí công nghiệp Tuy Hòa 

4 Nhà máy Long Thành/ Công ty CP xây lắp Bảo Khánh 

5 
Nhà máy SX nước uống đóng chai và nước ngọt các loại/ Chi nhánh 
Công ty TNHH Re Vei Việt Nam tại Phú Yên 
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