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V/v triển khai thực hiện dự án 

Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu 

 Phú Yên, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thắng Lợi 

 

Công ty TNHH Thắng Lợi được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 25/12/2020 để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu tại KCN Đông Bắc 
Sông Cầu (KV1). Theo đó, tiến độ thực hiện dự án đầu tư như sau:  

- Từ tháng 12/2020 đến tháng 8/2021: Lập hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư như: Hồ sơ thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, ký kết hợp đồng thuê lại đất, giấy phép xây dựng... 

- Từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022: Triển khai xây dựng nhà máy, lắp đặt 

máy móc thiết bị và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị Công ty TNHH Thắng Lợi 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). 
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PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2021-12-28T10:23:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Huỳnh Viết Trọng<huynhviettrong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-28T10:26:58+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vũ Tố Quyên<nguyenvutoquyen@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-28T10:46:09+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-28T10:46:17+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-28T10:46:24+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




