
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-KHĐT 

V/v phúc đáp Văn bản số 08/CV-
LSPY ngày 01/09/2021 của Chi nhánh 

Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên 

Phú Yên, ngày         tháng 9 năm 2021 

         Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên 

Tiếp nhận đề nghị của Chi nhánh Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên tại Văn 
bản số 08/CV-LSPY ngày 01/09/2021 V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - 

gia tăng công suất, theo đó đề nghị: “Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên hướng dẫn 
Công ty lập thủ tục điều chỉnh nâng công suất dự án Nhà máy chế biến hạt điều và 
ép vỏ dầu điều tại KCN An Phú”.  

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

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ghi nhận những kết quả đóng góp của Chi 

nhánh Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
nhà trong thời gian qua. Tuy nhiên, ngày 18/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp thành phố 
Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025, trong đó 

có nội dung: “Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, tiết kiệm năng 
lượng. Ưu tiên thu hút đầu tư những ngành, sản phẩm công nghiệp có hàm lượng 

công nghệ và giá trị gia tăng lớn, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Quy hoạch quỹ đất thu hút đầu tư hạ tầng khu công 

nghiệp; có lộ trình di dời khu công nghiệp An Phú ra khỏi trung tâm thành phố, 
dành quỹ đất cho phát triển đô thị”. Để tổ chức triển khai nghị quyết nêu trên, hiện 
nay Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đang rà soát, đánh giá về thực trạng tại 

KCN An Phú, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên chưa 
thể hướng dẫn Chi nhánh Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên hoàn thiện thủ tục 

hành chính điều chỉnh quy mô dự án Nhà máy chế biến hạt điều và ép vỏ dầu điều.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên sẽ thông tin và hướng dẫn thực  hiện đến 

Chi nhánh Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh./. 

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