
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:            /KKT-KHĐT  

V/v phối hợp chuẩn bị nội dung tổ 

chức “Gặp gỡ Israel - Phú Yên” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày           tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: Sở Ngoại vụ 

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 67/SNgV-HTQT ngày 
07/02/2022 V/v Phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức “Gặp gỡ Israel - Phú Yên”. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến như sau: 

1. Về tình hình thu hút đầu tư: Hiện không có nhà đầu tư Israel đăng ký thực 

hiện dự án tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh. 

2. Thông tin các dự án kêu gọi đầu tư tại KKT Nam Phú Yên và các KCN 
trên địa bàn tỉnh. 

(Theo Phụ lục đính kèm) 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến quý Sở biết, tổng hợp./.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT; 
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Lưu: VT, KHĐT(Trg, Huy). 

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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