
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:            /KKT-KHĐT  

V/v rà soát các quy định ưu đãi về thuế 
đối với các dự án đầu tư tại KKT Nam 
Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày         tháng 8 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 29/SKHĐT-TĐ 
ngày 18/8//2021 V/v rà soát các quy định về thuế trong Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên báo cáo nội dung 
liên quan đến ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau: 

Lũy kế đến tháng 8/2021, tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 120 dự án đầu tư với diện tích đất đăng ký 
456,63 ha, vốn đầu tư đăng ký 10.704,62 tỷ đồng và 35.456,5 nghìn USD. Qua rà 

soát Giấy phép đầu tư/ Giấy phép đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, Quyết định chủ trương đầu tư/ 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương 
đương được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư thì 
nội dung liên quan đến ưu đãi thuế đối với tất cả các dự án đầu tư tại Khu kinh tế 

Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ quy định pháp 
luật về thuế và quy định pháp luật về đầu tư. 

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

   
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng ban BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT (đ/b); 
- Lưu: VT, KHĐT(C, Trg, Huy). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 
 
 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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