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V/v triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ được phân giao  

Phú Yên, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, trung tâm 

 
Thời gian qua, các phòng, ban, trung tâm đã tổ chức thực hiện và tham 

mưu lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức thực hiện cơ bản hoàn 
thành các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của cấp trên (theo các kế hoạch và văn bản 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên). Tuy nhiên, 
vẫn còn một số nhiệm vụ đang thực hiện dang dở hoặc chưa được tổ chức triển 
khai thực hiện. 

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Ban Quản lý 
Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các phòng, ban, trung tâm tiếp tục rà soát các nội 

dung công việc được phân giao tại các kế hoạch và văn bản chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, cụ thể: 

- Kế hoạch số 42/KH-KKT ngày 31/12/2021 triển khai thực hiện Thông 
báo số 346/TB-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ tại buổi làm việc với Ban Quản 
lý Khu kinh tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương 

hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. 

- Kế hoạch số 04/KH-KKT ngày 21/01/2022 về triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương 
trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế 
biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là KKT Nam Phú Yên. 

- Kế hoạch số 16/KH-KKT ngày 15/3/2022 về triển khai thực hiện các 
Chương trình hành động của UBND tỉnh: 

   + Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 
số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022. 

   + Chương trình hành động số 02/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2022. 

   + Chương trình hành động số 03/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 
số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch số 55/KH-
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UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Và một số nhiệm vụ khác được phân giao tại các kế hoạch, văn bản chỉ 
đạo, thông báo giao ban của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên yêu cầu các phòng, ban, 

trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT;  
- Văn phòng, các phòng, ban, trung tâm (th/h). 
- Lưu: VT, KHĐT. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng 
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