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         Kính gửi: Công ty TNHH nguyên liệu giấy Á Châu  
 

Ngày 05/5/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư mục tiêu chế biến viên nén gỗ thuộc dự án 

Nhà máy chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu 
vực 1 của Công ty TNHH nguyên liệu giấy Á Châu. Qua nghiên cứu hồ sơ và 

đối chiếu với các quy định có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ý 
kiến như sau: 

Ngày 18/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-
NQ/TU về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực 

thuộc tỉnh vào năm 2025; theo đó, chỉ đạo tổ chức thực hiện “… có lộ trình dịch 
chuyển khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, tạo quỹ đất phát triển thương 
mại, dịch vụ khu vực ven biển”. 

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về lãnh đạo 
xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 

2025 được thuận lợi và có cơ sở giải quyết hồ sơ đề nghị điều chỉnh giãn tiến độ 
đầu tư mục tiêu chế biến viên nén gỗ thuộc dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và 

viên nén gỗ tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1 của Công ty TNHH 
nguyên liệu giấy Á Châu. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đề nghị Công ty 

TNHH nguyên liệu giấy Á Châu có văn bản cam kết chấp hành di dời dự án đầu 
tư khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Công ty TNHH nguyên 
liệu giấy Á Châu biết và thực hiện./. 

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

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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