
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BQLKKT-QLĐT Gia Lai, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư  

 

 

  Kính gửi: 

  - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

  - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội 

khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (trừ Khoản 3 Điều 75 

và Khoản 2 Điều 76 có hiệu lực từ ngày 01/09/2020). 

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được ban hành với mục tiêu cơ bản là nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng 

phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn, trên cơ sở bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát 

triển bền vững và bảo vệ môi trường; tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán 

quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà 

Luật không cấm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 

cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

Trong thời gian Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư chưa được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 

Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 hướng dẫn triển khai thi hành Luật 

Đầu tư (Công văn số 324/BKHĐT-PC gửi kèm theo, các biểu mẫu được đăng tải 

trên website của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ http://bqlkkt.gialai.gov.vn). 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp tại Khu công 

nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để các doanh nghiệp cập 

nhật, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (ph/h); 

- Website BQLKKT; 

- Lưu: VT, QLĐT (2). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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