
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

Số:            /KKT-KHĐT  

V/v báo cáo tình hình hợp tác phát 

triển kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và 
tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày           tháng 3 năm 2022 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 374/SKHĐT-

TTXT ngày 23/02/2022 V/v Báo cáo kết quả hợp tác phát triển kinh tế xã hội 
giữa Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên báo 
cáo tình hình hợp tác phát triển kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2014-2020 như sau: 

Theo thỏa thuận Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Tp. Hồ Chí Minh 

và tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2014 - 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 
không được giao chủ trì thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận. Tuy nhiên, 

với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã thực 
hiện một số nội dung sau:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế thường xuyên cập nhật các quy hoạch; thông 
tin, dữ liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách ưu 

đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục hành chính; công bố các diện tích đất chưa cho thuê 
tại các KCN trên địa bàn tỉnh… trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý 

Khu kinh tế và quảng bá hình ảnh KKT Nam Phú Yên và các KCN trên các 
phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tìm hiểu cơ 
hội đầu tư. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục các dự án thu hút đầu 
tư, các chương trình xúc tiến đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thu 

hút đầu tư vào KKT Nam Phú Yên. 

- Về tình hình thu hút đầu tư: Trong giai đoạn 2014-2020 có 01 dự án do 

doanh nghiệp đến từ Tp. Hồ Chí Minh đăng ký thực hiện đầu tư là: Dự án Nhà 
máy chế biến hạt điều xuất khẩu tại KCN An Phú  của Công ty Cổ phần đầu tư 

Nam Việt Hưng, với diện tích đất đăng ký là 1,0ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 
31,15 tỷ đồng. Ngoài ra, tại KKT Nam Phú Yên có 05 doanh nghiệp đến từ Tp. 

Hồ Chí Minh đang tài trợ lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: 
(1) Tập đoàn Kiến Á/ Đồ án Khu công viên chuyên đề kết hợp thương mại - 

Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng; (2) Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng 
Thịnh/ Đồ án Khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Vũng Rô; (3) Công ty 

TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC/ Đồ án Khu đô thị dịch vụ ven 
biển Hòa Hiệp Nam thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên; (4) Công ty TNHH Tư 
vấn thiết kế xây dựng Đất Phú/ Đồ án Khu du lịch Rosa Varella; (5) Công ty CP 

Sovico/ Đồ án Khu đô thị cao cấp Nam cầu Hùng Vương.  



 

 

- Nhằm tăng cường thu hút đầu tư đầu tư trong thời gian tới, Ban Quản lý 
Khu kinh tế Phú Yên sẽ tiếp tục cập nhật các quy hoạch, danh mục các dự án 

kêu gọi đầu tư tại KKT Nam Phú Yên; công bố các diện tích đất chưa cho thuê 
tại các KCN trên địa bàn tỉnh; chủ động chuẩn bị các điều kiện, tích cực mời 
gọi, sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh quan 

tâm, đăng ký thực hiện dự án đầu tư KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa 
bàn tỉnh; 

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

 

 
 

 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trưởng BQLKKT; 
- Phó TB BQLKKT; 
- Lưu: VT, KHĐT(C, Huy). 
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Nguyễn Xuân Hùng 
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