
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

TỔ CÔNG TÁC 106 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 50/TB-TCT106 Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v thời gian, địa điểm kiểm tra các dự án đầu tư tại KCN, KKT 

 theo Kế hoạch số 24/KH-TCT106 ngày 20/9/2021 
và Kế hoạch số 28/KH-TCT106 ngày 08/10/2021 

 
 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KKT ngày 09/9/2021 của Ban Quản lý Khu 
kinh tế Phú Yên V/v thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý 

đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư; 

Căn cứ các Kế hoạch của Tổ công tác 106: Số 24/KH-TCT106 ngày 

20/9/2021 V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án đầu tư tại 
KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư và số 28/KH-TCT106 ngày 08/10/2021 V/v kiểm 

tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến 
độ đầu tư và việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư; 

1. Tổ công tác 106 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra (tại thực 
địa) đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT như sau: 

- Ngày 18/10/2021 
(Thứ 2) 
 

- Tại KCN Hòa 
Hiệp - Giai đoạn 1 

- 07 giờ 30: Nhà máy CB 

thủy sản/ Công ty TNHH 
thực phẩm Taesan 

- 14 giờ 00: Nhà máy bia & 

nước giải khát Phú Yên/ 
Công ty TNHH MTV Masan 

Brewery PY 
- 08 giờ 30: Dự án Nhà máy 

SX nhân cấy ngọc trai & gia 

công chế tác đá quý/ Công ty 
TNHH Ngọc trai Sài Gòn - 

Chi nhánh Phú Yên 

- 15 giờ 30: Nhà máy chế 

biến hạt điều xuất khẩu/ 

Công ty CP điều Phú Yên 

- 10 giờ 00: Nhà máy chế 

biến nông sản xuất khẩu Việt 

Nam - Châu Phi/ Công ty 
TNHH chế biến và kinh 

doanh hạt điều Việt Nam 

 

- Ngày 19/10/2021 

(Thứ 3) 
 
- Tại KCN An 

Phú 

- 08 giờ 00: Nhà máy chế 

biến cà phê An Bảo Khanh/ 

Công ty TNHH VT-TM-DV 
An Bảo Khanh 

- 14 giờ 00: Nhà máy chế 

biến hạt điều/ Công ty CP 

SX TM Thịnh An Phú 

- 09 giờ 30: Nhà máy SX 

nước uống đóng chai và nước 
ngọt các loại/ Chi nhánh 

Công ty TNHH Re Vei Việt 
Nam tại Phú Yên 

- 15 giờ 00: Nhà máy SX khí 

công nghiệp/ Công ty CP khí 
công nghiệp Tuy Hòa 
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 - 16 giờ 00: Nhà máy sản 

xuất và chế biến nông sản/ 
Công ty TNHH Đầu tư Nam 

Việt Hưng - Phú Yên 

- Ngày 20/10/2021 

(Thứ 4) 
 
- Tại KCN An 

Phú 

- 08 giờ 00: Nhà máy sản 

xuất hàng tiêu dùng Sang 

Jung Vina/ Công ty TNHH 
SX-TM-XNK Sang Jung 

Vina 

- 14 giờ 00: Nhà máy SX chế 

biến tinh dầu/ Công ty 

TNHH Cây Xanh Phú Yên 

- 09 giờ 30: Nhà máy Long 

Thành/ Công ty CP xây lắp 

Bảo Khánh 

- 15 giờ 00: Nhà máy chế 

biến đá granit và đá bazan 

phục vụ xây dựng/ Công ty 
TNHH kinh doanh dịch vụ 

Minh Long 

 - 16 giờ 00: Nhà xưởng SX 

khung thép tiền chế và vật 

liệu xây dựng/ Công ty 
TNHH xây dựng Phú Thuận 

- Ngày 21/10/2021 

(Thứ 5) 
 
- Tại KCN Đông 

Bắc Sông Cầu - 
Khu vực 1 

- 08 giờ 30: Nhà máy sản 

xuất, chế biến nguyên liệu 
gỗ/ Công ty TNHH Tam 

Đỉnh Phú Yên 

 

- 10 giờ 00: Nhà máy SX CB 

lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ 

nội địa/ Công ty TNHH Tân 
Trinh 

 

- Ngày 22/10/2021 

(Thứ 6) 
 

- Tại KKT Nam 
Phú Yên (Xã Hòa 

Xuân Nam, TX. 
Đông Hòa).  

- 08 giờ 30: Dự án Khu du 

lịch sinh thái Đá Bia/ Công 
ty CP đầu tư du lịch sinh thái 

Phú Yên 

 

2. Riêng đối với các dự án đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục chuẩn 

bị đầu tư, Tổ công tác 106 trân trọng kính mời nhà đầu tư đến làm việc tại Ban 
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa)  

theo thời gian cụ thể như sau: 

- Ngày 25/10/2021 

(Thứ 2) 

- 08 giờ 30: Cơ sở sản xuất, 

chế biến thức thực phẩm và 

suất ăn công nghiệp/ Công ty 
TNHH Hoa Anh Đào 

- 14 giờ 00: Cửa hàng tiện 

ích và dịch vụ Anh Nhi 

Khang số 01/ Công ty TNHH 
Xây dựng TCN 
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- Ngày 26/10/2021 

(Thứ 3) 

- 08 giờ 30: Nhà máy sản 

xuất nhựa và bao bì cao cấp/ 
Công ty CP Pjaca Phú Yên 

 

- 14 giờ 00: Nhà máy lắp ráp 

và phân phối các loại xe 
điện, trạm sạc điện, pin cho ô 

tô điện và các phương tiện sử 
dụng điện/ Công ty CP 

Fansipan Phú Yên 

- Ngày 27/10/2021 

(Thứ 4) 

- 08 giờ 30: Cụm nhà máy 

thực phẩm sạch Phú Yên/ 

Công ty TNHH công nghệ 
thực phẩm Phú Yên 

 

Tổ công tác 106 đề nghị nhà đầu tư chuẩn bị chuẩn bị hồ sơ tài liệu pháp lý 

của dự án và cử cán bộ lãnh đạo quản lý (hoặc người có thẩm quyền) để làm việc 
cùng Tổ công tác theo thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Các doanh nghiệp có tên trên; 
- Các thành viên Tổ công tác 106;  
- Trưởng BQLKKT (b/c); 
- Các PTB BQLKKT (đ/b);  
- Văn phòng, các phòng chuyên môn & 
các đơn vị trực thực; 
- Lưu: VT, KHĐT. 

TỔ TRƯỞNG 
 

 
 
 

 
 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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