
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 Tham gia góp ý dự thảo văn bản 

của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư. 

Phú Yên, ngày        tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1433/SKHĐT-TĐ 

ngày 12/7/2021 V/v Tham gia góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư. 

Vấn đề này, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến như sau:  

Qua nghiên cứu nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo, Ban 

Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cơ bản thống nhất nội dung dự thảo. Tuy nhiên, nội 

dung tại khoản 3, mục II của dự thảo đề nghị chỉnh sửa theo hướng như sau: 

“BQL Khu kinh tế, BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan 

xây dựng xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao, khu chức năng thuộc Khu kinh tế; Khu Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Đầu tư; hoàn thành báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2021.”  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến quý Sở được biết, tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BQLKKT: TB, các PTB;  

- Lưu: VT, KHĐT(C, Trg). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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