
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:           /TTr-KKT 

 

Phú Yên, ngày            tháng 9 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành rà soát cơ sở pháp lý,  
trình tự thủ tục đầu tư và các nội dung liên quan đến  

dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng  
 

Kính gửi: Sở Nội vụ Phú Yên 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên (tại Văn bản số 4121/UBND-

ĐTXD ngày 07/9/2021), theo đó: “giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện nội dung, thành phần 

của Đoàn công tác liên ngành, trình Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu đề xuất cho 

UBND tỉnh. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/9/2021” . Để có đủ 

cơ sở tổng hợp, trình Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh thành lập Đoàn 

công tác liên ngành nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 

577/KKT-KHĐT ngày 08/9/2021 đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư 

pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh và 

UBND thành phố Tuy Hòa cử thành viên là Lãnh đạo tham gia Đoàn công tác. 

Đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đã nhận được Văn bản cử thành viên 

tham gia Đoàn công tác liên ngành của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Văn bản 

cử thành viên tham gia Đoàn công tác liên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế kính trình Sở Nội vụ thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác liên ngành, với các nội dung sau: 

I. Thành phần Đoàn công tác: 

1. Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Trưởng 

đoàn; 

2. Ông Mai Kim Lộc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó 

Trưởng đoàn; 

3. Ông Lương Văn Trương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên; 

4. Ông Cao Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Tứ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Dư - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Khoa Khang - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy 

Hòa - Thành viên; 
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8. Ông Lê Xuân Quang - Phó Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài 

chính - Thành viên; 

9. Ông Lê Như Đăng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế Cục 

Thuế tỉnh - Thành viên; 

10. Nguyễn Thanh Dũng - Trưởng Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi 

trường Ban Quản lý Khu kinh tế - Thành viên; 

11. Ông Đỗ Huy Công - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch và 

Đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế - Thành viên; 

II. Nhiệm vụ của Đoàn công tác:  

1. Rà soát cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục đầu tư và các nội dung liên quan 

đến dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng. Tổng hợp, báo cáo kết quả 

kiểm tra, rà soát và các kiến nghị, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. 

2. Các thành viên của Đoàn công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

3. Trưởng đoàn sử dụng con dấu của Ban Quản lý Khu kinh tế. 

4. Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế kính trình Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, quyết định./. 

[Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh - Trần Hữu Thế (b/c); 
- PCT TT. UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ (b/c); 

- Các sở: TN&MT, TP, KH&ĐT, XD, TC (p/h); 
- Thanh tra Tỉnh (p/h); 
- Cục Thuế Tỉnh (p/h); 

- UBND TP Tuy Hòa (p/h); 
- Trưởng ban BQLKKT (b/c); 

- Các PTB BQLKKT (đ/b); 
- Lưu: VT, QHXD&MT, KHĐT (Cg, Tr). 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng 
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