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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /KKT-KHĐT 
V/v triển khai thực hiện dự án 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm 

nhựa phục vụ trang trí nội thất,  
thủ công mỹ nghệ xuất khẩu 

 Phú Yên, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hà Thư 
 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hà Thư được Ban Quản lý Khu kinh 
tế Phú Yên cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 85/QĐ-BQLKKT ngày 

13/7/2021 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm 
nhựa phục vụ trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại KCN Đông Bắc 

Sông Cầu (KV1). Theo đó, tiến độ thực hiện dự án đầu tư như sau:  

- Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022: Lập hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu 

tư trình cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt. 

- Từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2023: Triển khai xây dựng nhà xưởng, lắp 

đặt máy móc thiết bị và đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị Công ty Thương mại dịch vụ Hà 
Thư bám sát tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư để lập hoàn 

thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng nhà máy và đưa dự án đi 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị quý Công ty nghiêm túc thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT;  
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Lưu: VT, KHĐT(Trg,U). 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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