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UBND TỈNH PHÚ YÊN
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 563 / KKT-QHXDMT

Phú Yên, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v báo cáo về bồi thường, GPMB
đối với 35 trường hợp tái định cư
tại khu phố Phú Hiệp 3, phường
Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông
Hòa.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: UBND tỉnh Phú Yên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại Văn bản số
2950/UBND-ĐTXD ngày 06/7/2021 về việc bồi thường, GPMB thực hiện dự
án, công trình trên địa bàn thị xã Đông Hòa, trong đó có nội dung: “1. Đối với
35 trường hợp tái định cư tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung:
Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đông Hòa rà
soát lại toàn bộ các vấn đề có liên quan Khu tái định cư phục vụ cho 35 hộ dân
bị di dời, việc thực hiện các quy hoạch; báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh
(thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết”. Ban Quản lý
Khu kinh tế Phú Yên đã tiến hành rà soát các văn bản pháp lý có liên quan và
lấy ý kiến bằng văn bản gửi UBND thị xã Đông Hòa để tham mưu báo cáo
UBND tỉnh xem xét, giải quyết (tại Văn bản số 448/KKT-QHXDMT ngày
19/7/2021).
Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn phường Hòa
Hiệp Trung đang diễn biến ngày càng phức tạp, phải phong tỏa nhiều khu dân
cư, chính quyền địa phương tập trung phòng chống dịch, việc tổ chức lấy ý kiến
nhân dân bị ảnh hưởng khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Hiệp có số lượng
nhiều người, nên UBND phường Hòa Hiệp Trung chưa thực hiện lấy ý kiến
nhân dân trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, UBND thị xã Đông Hòa sẽ tổ
chức lấy ý kiến nhân dân bị ảnh hưởng khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Hiệp
và báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong tháng 9/2021 (tại Văn bản số
4965/UBND-TNMT ngày 31/8/2021).
Trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Đông Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế
Phú Yên báo cáo UBND tỉnh cho phép giải quyết nội dung 35 trường hợp tái
định cư tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa trong
tháng 9/2021.
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kính báo cáo UBND tỉnh./.
(Đính kèm các văn bản đã thực hiện: số 448/KKT-QHXDMT ngày
19/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Văn bản số 437/TNMT ngày
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13/8/2021 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Hòa; Văn bản số
4965/UBND-TNMT ngày 31/8/2021 của UBND thị xã Đông Hòa).
Nơi nhận:

- Như trên;
- STNMT (đ/b);
- UBND thị xã Đông Hòa (p/h);
- Trưởng ban QL KKT (b/c);
- Các Phó Trưởng ban QL KKT (đ/b);
- Lưu: VT, QHXDMT.
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