
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /KKT-KHĐT 

V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo 

các nội dung kiến nghị Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về công tác đầu 

tư xây dựng các dự án, công trình; 
công tác quản lý quy hoạch, sử dụng 
đất và hiệu quả đầu tư, thu hút đầu tư 

các dự án trong các khu công nghiệp, 
Khu kinh tế và Khu NNƯDCNC trên 

địa bàn tỉnh 

Phú Yên, ngày          tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
 

Thực hiện đề nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại Văn 
bản số 98/VP-CTHĐND ngày 26/5/2022 V/v lấy ý kiến đối với các nội dung 

kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Qua nghiên cứu Dự thảo các nội dung kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về công tác đầu tư xây dựng các dự án, công trình; công tác quản lý 
quy hoạch, sử dụng đất và hiệu quả đầu tư, thu hút đầu tư các dự án trong các 

khu công nghiệp, Khu kinh tế và Khu NNƯDCNC trên địa bàn tỉnh, Ban Quản 
lý Khu kinh tế Phú Yên thống nhất các nội dung của Dự thảo.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh được biết, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT;  
- Lưu: VT, KHĐT(H). 

 TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng 
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