
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /BQLKKT-KHĐT 

V/v chủ trương đầu tư dự án Khu đô 

thị mới phía Đông Hòa Vinh 

Phú Yên, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

              Kính gửi: Sở Xây dựng Phú Yên 

    

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận Văn bản số 2015/SXD-QLN 

ngày 28/10/2020 của Sở Xây dựng V/v tham gia ý kiến góp ý chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh, sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Ban 

Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến như sau:   

Cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông 

Hòa Vinh do UBND thị xã Đông Hòa đề xuất tại Văn bản số 84/TTr-UBND 

ngày 27/10/2020. Tuy nhiên, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị Sở Xây dựng rà 

soát một số nội dung như sau: 

- Về Suất vốn đầu tư: Đề nghị lấy theo suất vốn được Bộ Xây dựng công 

bố tại Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020. 

- Đề nghị UBND thị xã Đông Hòa có kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật trên phần diện tích còn theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm 

đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực và đảm bảo quỹ đất để 

xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Luật nhà ở 2014. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến như trên để Sở Xây dựng 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
[Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHXD-MT, KHĐT (Cg, Trị). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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