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UBND TỈNH PHÚ YÊN
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN
Số:

605

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày17

/KKT-KHĐT

V/v phối hợp rà soát hiện trạng sử
dụng đất 12 Đồ án trong Khu kinh tế
Nam Phú Yên đã được UBND tỉnh đã
cho phép các nhà đầu tư tiếp cận,
nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch

tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- UBND thành phố Tuy Hòa;
- UBND thị xã Đông Hòa.
Hiện nay, trong Khu kinh tế Nam Phú Yên có 12 Đồ án đã được UBND tỉnh
cho phép tiếp cận nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch (có Phụ lục đính kèm).
Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư, Ban
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa và UBND thị xã
Đông Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý
Khu kinh tế Phú Yên rà soát và xác nhận hiện trạng sử dụng đất gồm: Loại đất,
diện tích, nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất, công tác bồi thường, GPMB và rà soát
quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của địa phương đối với các khu đất
của 12 Đồ án nêu trên.
- Thời gian làm việc:
+ Ngày 22/9/2021: đối với các Đồ án trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.
+ Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 24/9/2021: đối với các Đồ án trên địa bàn
thị xã Đông Hòa.
- Địa điểm làm việc: tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp
thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng TN và MT: thành phố Tuy Hòa,
thị xã Đông Hòa;
- Trưởng ban BQLKKT (b/c);
- Các PTB BQLKKT (đ/b);
- Lưu: VT, QHXD&MT, KHĐT (Cg, T r).
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