
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 rà soát, báo cáo, đăng ký nội dung 

trình kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên 

đề), HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

 Phú Yên, ngày         tháng 12 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số: 6389/UBND-TH 

ngày 25/12/2020 V/v rà soát, báo cáo, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 21 (kỳ 

họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Qua kiểm tra, rà soát, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú đăng ký nội dung trình 

kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa VII theo phụ lục đính kèm. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đăng ký các nội dung như trên để Sở 

Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- BQLKKT: TB & các PTB, QHXD&MT, 

BQL ĐTHTKKT; 

- Lưu: VT, KHĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT 

TRÌNH KỲ HỌP THỨ 21 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ), 

HĐND TỈNH KHÓA VII 

(Kèm theo văn bản số:            /BQLKKT-KHĐT, ngày        tháng 12 năm 2020) 

STT 

Tên dự thảo Tờ 

trình của 

UBND tỉnh 

Tên dự thảo 

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Căn cứ pháp lý 

để trình HĐND 

tỉnh 

Công  tác 

chuẩn bị 

Thời gian 

hoàn 

thành, 

báo cáo 

UBND 

tỉnh 

1 

Về việc đề nghị 

thông qua Đồ án 

Điều chỉnh quy 

hoạch chung 

Khu kinh tế 

Nam Phú Yên, 

tỉnh Phú Yên 

đến năm 2040 

Về việc thông 

qua Đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch 

chung Khu kinh 

tế Nam Phú 

Yên, tỉnh Phú 

Yên đến năm 

2040 

Luật Xây dựng;  

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 37 Luật 

có liên quan đến 

quy hoạch 

Ban quản 

lý Khu 

kinh tế Phú 

Yên trình 

Sở Xây 

dựng thẩm 

định, đề 

xuất, báo 

cáo UBND 

tỉnh 
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