
  

UBND  TỈNH  PHÚ  YÊN 
BQL  KHU  KINH  TẾ  PHÚ  YÊN 

Số:         /KKT-QHXD&MT 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

 

Phú Yên, ngày       tháng  9  năm 2021 

 V/v Tham gia góp ý dự thảo Nhiệm vụ 
lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Miền Trung thời kỳ 2021-
2030,  tầm nhìn đến năm 2050. 

 

 

Kính gửi: Sở  Kế hoạch và Đầu tư  Phú Yên. 

 

     Ngày 28/8/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhận Văn bản số 

1869/SKHĐT-THQH ngày 27/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham 
gia góp ý dự thảo Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 
Miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có đính kèm dự thảo 

Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 
Miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư lập tháng 8 năm 2021); qua xem xét dự thảo báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ 
lập quy hoạch vùng nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tham gia ý kiến 

góp ý như sau: 
 

 1. Nội dung dự thảo Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Miền Trung thời kỳ 2021-2030. 

- Về nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước (trang7÷10) khoản 

III Phần I (trong chi tiết Phụ lục I).  

 Trong nhiệm vụ đánh giá chỉ tiêu về kinh tế -xã hội giai đoạn 2011-2015 có 

đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng, phần dự báo tốc độ tăng trưởng 
kinh tế vùng cả năm 2021 trong đó đánh giá tổng sản phẩm (GRGP) các tỉnh 

Quảng Nam, Khánh Hòa….. nhưng các tỉnh lân cận khu vực này là Bình Định, 
Phú Yên chưa được đánh giá; đề nghị bổ sung việc đánh giá tốc độ tăng trưởng 

kinh tế năm 2021 cho các địa phương này.  

- Về nội dung Phát triển theo hệ thống đô thị, sân bay, cảng biển (trang 

87÷92, tiết 1.10  khoản 1 - trong chi tiết Phụ lục I). 

Tại bảng: Số lượng về đô thị, sân bay, cảng biển các tỉnh trong Vùng Bắc 
Trung bộ và duyên hải Miền Trung đề nghị hiệu chỉnh cho đúng với thực tế, vì  

số thứ tự 11 tỉnh Phú Yên thiếu sân bay nội địa (sân bay Đông Tác), các nội dung 
về vị trí, chiều dài đường băng cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, nhà ga hành 

khách của sân bay Đông Tác chưa được cập nhật (trang 89).  
 

2. Về nội dung đối với các hợp phần quy hoạch. 

  Trong Hợp phần 9 (trang 144÷149, Phụ lục II) tại nội dung: Sự cần thiết 

lập hợp phần cần bổ sung mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông vận tải duyên hải 
Miền Trung giai đoạn 2021-2030, đề nghị cập nhật tuyến đường Cảng Bãi Gốc 
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kết nối Quốc lộ 29, Quốc lộ 25 đi Gia Lai và vùng Nam Tây nguyên vào hợp 

phần này. 
 

 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin cho Quý sở biết tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh./. 

Nơi nhận:   
-  Như trên; 

-  UBND Tỉnh (b/c); 

-  Trưởng ban QLKKT (b/c);  

-  Các Phó Trưởng ban QLKKT (đ/b);      

-  Lưu: VT+ QHXD&MT. 

            TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

        Nguyễn Xuân Hùng 
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