
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:            /BQLKKT-KHĐT  

V/v góp ý Dự thảo Quyết định phê 

duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư 

năm 2021 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 Kế hoạch và Đầu tư 

Thực hiện đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 109/SKHĐT-

TTXT ngày 20/01/2021 V/v góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình xúc 

tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Phú Yên. 

Qua nghiên cứu, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thống nhất với Quyết 

định V/v phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Phú Yên do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư dự thảo. Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên bổ sung 

một số nội dung tại Phụ lục II. 

(Đính kèm Phụ lục II: Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên)  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến quý Sở biết để tổng hợp./.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BQLKKT: TB, các PTB các phòng 

chuyên môn và đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, KHĐT(C, Trg, Huy). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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