
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:         /KKT-QHXD&MT 

V/v góp ý điều chỉnh cục bộ Đồ án 

Quy hoạch chung đô thị thị xã 

Đông Hòa giai đoạn đến năm 2035, 

tầm nhìn đến 2050. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày        tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Sở Xây dựng. 

Ngày 05/10/2021, BQL Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận Công văn số 

1569/SXD-QHKT ngày 07/9/2021 của Sở Xây dựng về góp ý điều chỉnh cục bộ 

đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa (dự kiến) giai đoạn đến năm 

2035, tầm nhìn đến 2050 (kèm theo Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 07/7/2021 

của UBND thị xã Đông Hòa); qua xem xét nội dung tại các Văn bản nêu trên, 

BQL Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến như sau: 

BQL Khu kinh tế Phú Yên thống nhất với chủ trương điều chỉnh cục bộ 

Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa đến năm 2035. Tuy nhiên, nội 

dung điều chỉnh cần phải phù hợp với các nội dung mà UBND thị xã Đông Hòa 

và BQL Khu kinh tế Phú Yên đã thống nhất và chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung vào 

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.  

BQL Khu kinh tế có ý kiến như trên để Sở Xây dựng biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND Tỉnh (b/c); 
- PCT TT UBND Tỉnh – Lê Tấn Hổ (b/c); 
- UBND thị xã Đông Hòa (p/h); 
- Trưởng ban BQL KKT; 
- Các Phó Trưởng ban BQL KKT (đ/b); 
- Lưu: VT+QH-XD&MT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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