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Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2020

636 /BQLKKT-KHĐT

V/v báo cáo 03 năm tình hình thực
hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND
ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2272/SKHĐTDN ngày 29/9/2020 V/v báo cáo 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số
98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
báo cáo như sau:
1. Về tuyên truyền, phổ biến về phát triển kinh tế tư nhân
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh
V/v triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh về phát triển
kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức vào các buổi
chào cờ đầu tuần, các doanh nghiệp KKT và các KCN vào các tuyên truyền, hội
nghị giao ban doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
với nội dung thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng;
các hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng và có
hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật.
2. Về hỗ trợ doanh nghiệp
- Thường xuyên rà soát và công khai quỹ đất còn trống chưa có nhà đầu
tư, cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về KKT Nam Phú Yên và các KCN để đáp
ứng mặt bằng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án
được thuận lợi và nhanh chóng phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.
- Thường xuyên rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đăng ký đầu tư vào KKT Nam Phú Yên và các
KCN; thường xuyên giám sát, hậu kiểm sau tiếp nhận dự án đầu tư, đồng thời
kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định về đầu tư.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; kịp thời
giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp. Thường xuyên,
đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN chấp
hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh.
- Thường xuyên duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ giữa các ngành
chức năng với các doanh nghiệp KCN, nắm bắt kịp thời thông tin phản hồi từ
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phía doanh nghiệp, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
trong quá trình triển khai đầu tư, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Về phát triển hạ tầng kỹ thuật
- Thực hiện hoàn thành Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày
26/4/2016 về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác
hiệu quả KKT Nam Phú Yên và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17/6/2016 về
triển khai Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy
về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với khai thác hiệu quả KKT Nam Phú
Yên. Kết quả đã hình thành nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: dự
án Cầu Hùng Vương; dự án Chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng; dự án
Đường Phước Tân - Bãi Ngà; dự án Nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa; dự án
Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa; dự án Cầu Đà Nông; dự án Hầm đường bộ đèo
Cả; dự án Cải tạo nâng cấp cảng Vũng Rô; dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 5 KCN
(Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu 1, Đông Bắc Sông Cầu
2)….Với hệ thống mạng lưới hạ tầng đồng bộ và việc hình thành 05 KCN thực
sự đã từng bước thay đổi hình ảnh, diện mạo của KKT Nam Phú Yên và các
KCN trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong xúc tiến, thu hút đầu tư
cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để huy
động vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật KKT, KCN, trong thời gian tới Ban
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên sẽ tích cực làm việc với Chính phủ và các Bộ,
ngành Trung ương để ưu tiên bố trí vốn đầu tư triển khai các dự án hạ tầng;
đồng thời quan tâm đa dạng hóa nguồn tài chính và thúc đẩy sự tham gia của
khu vực tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng.
- Đối với hạ tầng kỹ thuật tại các KCN đã hoàn thành và đưa vào sử dụng,
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thường xuyên duy tu, sữa chữa, bảo dưỡng,
nâng cấp nhằm duy trì những đặc trưng kỹ thuật, mỹ thuật và công năng công
trình đảm bảo công trình vận hành, khai thác, sử dụng phù hợp với yêu cầu của
thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử dụng; tăng sự bền vững của công trình,
góp phần khai thác tối đa những lợi ích kinh tế - xã hội của công trình đó mang
lại, phục vụ tốt hoạt động của các nhà đầu tư hiện có đang sản xuất kinh doanh
tại các KCN.
- Thường xuyên bám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư,
hỗ trợ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng để sớm giao cho nhà đầu tư
triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ đăng ký.
4. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu
tư trong KKT Nam Phú Yên và các KCN một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng
quy định. Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tích cực triển khai
thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 03 năm1, đã tiếp nhận
giải quyết 462 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, trong đó có 06 hồ
sơ trễ hạn do nguyên nhân khách quan. Nhìn chung, việc tiếp nhận và giải quyết
1

Năm 2018: 140 hồ sơ TTHC. Năm 2019: 202 hồ sơ TTHC. Năm 2020: 120 TTHC.

3

các thủ tục hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho nhà
đầu tư/doanh nghiệp. Công khai niêm yết tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông
tin điện tử của đơn vị và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; thực hiện cắt
giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp tìm hiểu, đăng ký và triển khai đầu tư trong
thời gian sớm nhất; lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ
lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh phương thức tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thường xuyên duy trì hệ thống
quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và đang triển
khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015. Đại diện của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tại Trung tâm phục
vụ hành chính công tỉnh Phú Yên luôn có thái độ niềm nở, ứng xử tốt đối với tổ
chức, cá nhân đến làm việc. Kết quả khảo sát sự hài lòng đối với dịch vụ hành
chính công của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trong thời gian qua, hầu hết
đều đánh giá tốt về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, quy
trình trách nhiệm, tính công khai minh bạch.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 của
UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 26/4/2016
của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng
cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh cho nhà
đầu tư/doanh nghiệp.
5. Kết quả đạt được
a) Về kết quả thu hút đầu tư
Trong 03 năm 2018 - 2020, tại KKT Nam Phú Yên và các KCN đã thu
hút 35 dự án2 đăng ký đầu tư mới với diện tích đất đăng ký là 83,59 ha, vốn đầu
tư đăng ký là 6.566,5 tỷ đồng và 2.750 nghìn USD; chấm dứt hoạt động 11 dự
án3 với diện tích đất đăng ký là 554,54 ha và 500 - 1300 ha mặt nước với vốn
đầu tư đăng ký là 2.664,82 tỷ đồng và 3.180.200 nghìn USD.
Lũy kế đến năm 2020, tại KKT Nam Phú Yên (bao gồm KCN Hòa Hiệp 1
và KCN Hòa Hiệp 2) và các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 114 dự án
đầu tư; diện tích đất đăng ký: 437,29 ha với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.491,33
tỷ đồng và 35.456,5 nghìn USD. Cụ thể như sau:
- Tại KKT Nam Phú Yên đã thu hút được 50 dự án đầu tư, diện tích đất
đăng ký là 293,02 ha với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.614,18 tỷ đồng và 21.426
nghìn USD.
- Tại các KCN nằm ngoài KKT (bao gồm KCN An Phú, KCN Đông Bắc
Sông Cầu - Kv1 và KCN Đông Bắc Sông Cầu - Kv2) đã thu hút được 64 dự án
2

Năm 2018: 18 dự án. Năm 2019: 09 dự án. Năm 2020: 08 dự án.
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Năm 2018: 03 dự án. Năm 2019: 05 dự án. Năm 2020: 03 dự án.
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đầu tư, diện tích đất đăng ký 144,27 ha với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.877,15
tỷ đồng và 14.030,8 nghìn USD.
b) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư
Số
dự án
thu hút

Xuất khẩu
(Triệu
USD)

Doanh
thu
(Tỷ đồng)

Nộp ngân
sách
(Tỷ đồng)

Lao
động
bình
quân
(Người)

Kế hoạch

6-8

110

4.600

100

7.000

Thực hiện

18

115

5.719

123

7.025

Tăng/giảm

225%

104,5%

124,3%

123%

100,3%

Kế hoạch

8 - 10

135

6.000

130

7.400

Thực hiện

9

145,8

6.672,2

155,5

8.029

Tăng/giảm

100%

108%

111,2%

119,6%

108,5%

Kế hoạch

8 - 10

150

6.700

160

8.500

10 tháng
đầu năm

8

80

4.410

91

8.300

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm

Trên đây là báo cáo 03 năm tình hình thực hiện Kế hoạch số 175/KHUBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
thông tin đến quý Sở được biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BQLKKT: TB, các PTB;
- Lưu: VT, KHĐT(C,Trg,U).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Vũ Tố

Ký bởi:
Ban Quản
lý khu
kinh tế
Ngày ký:
29.10.202
0
14:48:49
Quyên
+07:00

