
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:          / KKT-QHXDMT 
 

Phú Yên, ngày         tháng  9  năm 2021 

V/v tham mưu xây dựng các loại 

giá dịch vụ để áp dụng tại các Khu 

công nghiệp theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

 

              
 

                            

                Kính gửi: Trung tâm dịch vụ Công ích. 
 

Căn cứ Văn bản số 4726/UBND-KT ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; theo đó, 

“giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên xây dựng giá, phí, lệ phí để áp dụng tại 
các Khu công nghiệp; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các ngành liên quan. Trên cơ 
sở góp ý các ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở 

Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh xem 
xét, quyết định”. 

Thực hiện ý kiến Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 
tại buổi làm việc với phòng Quy hoạch – Xây dựng và Môi trường về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ của phòng (tại Thông báo số 37/TB-KKT ngày 01/9/2021 
của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên).  

Để đảm bảo việc xây dựng đơn giá tại các Khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Phú Yên theo đúng quy định pháp luật; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

yêu cầu Trung tâm dịch vụ Công ích phối hợp với các phòng, ban chuyên môn 
cơ quan, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và tham khảo đơn giá tại 

các Khu công nghiệp của các tỉnh lân cận xây dựng các loại giá dịch vụ tại các 
Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên cho phù hợp tình hình thực tế địa 
phương và tham mưu Lãnh đạo Ban hoàn chỉnh hồ sơ đơn giá cho thuê lại đất đã 

phát triển hạ tầng, mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng tại các Khu công nghiệp 
trình Sở Tư pháp thẩm định và UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Thời gian thực hiện hoàn thành đơn giá cho thuê lại đất đã phát triển hạ 
tầng, mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng tại các Khu công nghiệp trong Quý IV 

năm 2021. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên yêu cầu Trung tâm dịch vụ Công ích 

triển khai thực hiện./. 
 

 

  Nơi nhận: 
  - Như trên; 
  - Trưởng ban QL KKT; 
  - Các Phó Trưởng ban QL KKT (đ/b); 
  - Phòng KH&ĐT; 
  - Lưu: VT, QHXDMT. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2021-09-07T10:22:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Nguyễn Thanh Dũng<nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-07T10:24:22+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Xuân Hùng<nguyenxuanhung@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-07T10:27:41+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-07T10:28:13+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-07T10:29:43+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




