
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 báo cáo tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công tại Chương 

trình hành động: số 01/Ctr-UBND, 

02/Ctr-UBND ngày 08/01/2020 của 

UBND tỉnh.  

Phú Yên, ngày          tháng 12 năm 2020 

     

    Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6142/UBND-TH 

ngày 10/12/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

tại Chương trình hành động: số 01/Ctr-UBND, 02/Ctr-UBND ngày 08/01/2020 

của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên báo cáo như sau: 

1. Về báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại 

Chương trình hành động: số 01/Ctr-UBND, 02/Ctr-UBND năm 2020 theo 

Phụ lục 01 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên không có nhiệm vụ được phân công tại 

Phụ lục số 01.  

2. Về dự thảo kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 theo Phụ lục số 02  

(Có Phụ lục đính kèm) 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Quý cơ quan biết, tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BQLKKT: TB, các PTB, các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHĐT(C,Trg,U). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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