
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:             /BQLKKT-KHĐT 

V/v tham gia ý kiến thẩm định chủ 
trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới 

phía Đông Hòa Vinh (lần 3) 

Phú Yên, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía 
Đông Hòa Vinh của Sở Xây dựng (tại Văn bản số 1267/SXD-QLN ngày 

21/7/2021) và Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Văn bản số 2276/STNMT-
QLĐĐ ngày 04/8/2021), Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (Ban Quản lý) đã có 

Văn bản số 483/BQLKKT-KHĐT ngày 03/8/2021 và Văn bản số 
487/BQLKKT-KHĐT ngày 05/8/2021 đề nghị UBND thị xã Đông Hòa giải 

trình, bổ sung và làm rõ một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án 
Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh theo yêu cầu của Sở Xây dựng và Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên. 

Ngày 23/9/2021, Ban Quản lý tiếp nhận Văn bản số 5583/UBND-QLĐT 
của UBND thị xã Đông Hòa V/v báo cáo làm rõ các nội dung chủ trương đầu tư 

Dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh. Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nói trên, Ban Quản lý đề nghị 

Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm định các nội dung 
giải trình, bổ sung và làm rõ của UBND thị xã Đông Hòa tại Văn bản số 

5583/UBND-QLĐT ngày 23/9/2021.  

Ý kiến thẩm định gửi về Ban Quản lý trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

(gửi kèm Văn bản số 5583/UBND-QLĐT ngày 23/9/2021 của UBND thị 

xã Đông Hòa) 

Ban Quản lý đề nghị Quý cơ quan phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ 

chung./. 
 

[Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND thị xã Đông Hòa; 
- Trưởng ban BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT (đ/b); 

- Lưu: VT, KHĐT (HSDA, Cg, Tr). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 



 2 

 

 


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

	2021-09-24T10:37:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Đỗ Huy Công<dohuycong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-24T10:42:46+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vũ Tố Quyên<nguyenvutoquyen@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-24T10:44:54+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)
	2021-09-24T10:45:05+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)
	2021-09-24T10:45:33+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)
	2021-09-24T10:45:41+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




