
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:          /BQLKKT-KHĐT 

V/v giới thiệu thành viên tham gia 

các Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Hội 

đồng của Tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày         tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Sở Công thương  

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Văn bản số 1304/SCT-VP ngày 

28/12/2020 V/v kiện toàn các Ban, Hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

thành lập. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên giới thiệu thành viên tham gia như 

sau: 

1. Ban chỉ đạo Hội nhập Quốc tế: 

- Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế. 

- Điện thoại: 0903 522 442. 

2. Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

- Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế. 

- Điện thoại: 0913 885 258. 

3. Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt sản xuất, kinh doanh trong thời 

điểm dịch bệnh Covid-19: 

- Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế. 

- Điện thoại: 0913 885 258. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Sở Công thương được biết./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BQLKKT: TB, các PTB, các 

phòng chuyên môn và đơn vị trực 

thuộc; 

- Lưu: VT, KHĐT (C, Trg, Huy). 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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