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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thực phẩm Taesan 

(Lô B6, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, thị xã Đông Hòa)  

 

Ngày 21/7/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức buổi làm việc 
với người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thực phẩm Taesan tại thực 

địa dự án Nhà máy chế biến thủy sản - KCN Hòa Hiệp 1. Tại buổi làm việc, người 
đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thực phẩm Taesan không có mặt và 

cũng không có ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm việc cùng Tổ công tác 
của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.  

Qua kiểm tra thực tế tại dự án, Tổ công tác ghi nhận: Công ty TNHH thực 
phẩm Taesan đang cho Công ty TNHH Đầu tư HPH thuê nhà xưởng thuộc dự án 

Nhà máy chế biến thủy sản để gia công sản xuất cá rô phi cấp đông và Công ty 
TNHH thực phẩm Taesan không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 

định kỳ mặc dù Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở 
(tại các văn bản: số 637/KKT-KHĐT ngày 28/9/2021, số 944/KKT-KHĐT ngày 
21/12/2021, số 258/KKT-KHĐT ngày 04/4/2022). 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kính mời người đại diện theo pháp luật 
của Công ty TNHH thực phẩm Taesan đến làm việc cùng Ban Quản lý Khu kinh tế 

Phú Yên với các nội dung sau:  

1. Thành phần tham dự:  

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 

- Các phòng: Kế hoạch & Đầu tư, Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường, 
Quản lý doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ công ích. 

b) Công ty TNHH thực phẩm Taesan:  

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thực phẩm Taesan. 

 (Trường hợp người cử người khác đi thay đề nghị người đại diện theo pháp 
luật của doanh nghiệp có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật). 

2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00’, ngày  03/8/2022  (Thứ 4).  

3. Địa điểm: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (địa chỉ: 353 Trần Hưng 
Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên). 
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4. Nội dung buổi làm việc: Những nội dung liên quan đến các tồn tại của dự 

án Nhà máy chế biến thủy sản tại một phần lô B6 - KCN Hòa Hiệp 1 của Công ty 
TNHH thực phẩm Taesan./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT; 
- Văn phòng, các phòng, ban, trung tâm;  
- Lưu: VT, KHĐT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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