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         Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1739/SKHĐT-

THQH ngày 14/7/2022 V/v đề nghị trả lời các nội dung theo đề nghị của Tạp chí 
Diễn đàn Doanh nghiệp; 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cung cấp nội dung trả lời như sau: 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định 06 nhiệm vụ 
trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi 

các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; Tỉnh ủy cũng đã ban hành chương trình 
hành động cụ thể triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết; Ủy 

ban nhân dân tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành 
động của Tỉnh ủy.   

Đối với nhiệm vụ khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng 
tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là KKT 

Nam Phú Yên, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU 
ngày 18/8/2021 về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất 

là KKT Nam Phú Yên; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 
21/12/2021 triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, với định 

hướng mục tiêu: Phát triển kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh. Tiếp tục 
xây dựng vùng biển và ven biển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là khu vực 
kinh tế đa ngành, đa chức năng; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Xây dựng và phát triển KKT Nam 
Phú Yên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển quan 

trọng của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, kết hợp với KKT Vân 
Phong tạo thành vùng kinh tế Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa với quy mô lớn, 

sức hấp dẫn cao, là động lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian đến. Lấy 
khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn lực chất lượng cao làm nhân 

tố đột phá, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược có công nghệ, trình độ quản 
lý tiên tiến, kết hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước. 

Những năm gần đây, tỉnh Phú Yên tăng cường thu hút các nhà đầu tư và 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, được các nhà đầu tư đánh giá cao . Trong thời gian qua, 
KKT Nam Phú Yên đã có các nhà đầu tư là các tập đoàn lớn đang quan tâm tìm 

hiểu, đề xuất đầu tư như: Hòa Phát, N&G, Ecoland, Hưng Thịnh, Kiến Á… 
Hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác lập điều chỉnh Quy hoạch 
chung KKT Nam Phú Yên đến năm 2040; triển khai lập các quy hoạch phân khu 
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xây dựng 1/2.000 hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc khu chức năng 
của KKT Nam Phú Yên để định hướng phát triển lâu dài và làm cơ sở thu hút 

đầu tư, từng bước định hình phát triển không gian của KKT Nam Phú Yên. 

Lũy kế đến nay, tại KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh đã 
thu hút được 117 dự án đầu tư; tổng diện tích đất đăng ký là 449,78ha; tổng vốn 

đăng ký đầu tư 10.589,66 tỷ đồng và 35,78 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy bình quân 
của các KCN đang hoạt động là 87,48%. Hiện đã có 86 dự án tại KKT, KCN đi 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2021 tại KKT, KCN đạt được như sau:  

- Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 190 triệu USD (tăng 24,4 % so với năm 
2020); 

- Đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 220 tỷ đồng (tăng 42 % so với 
năm 2020); 

- Giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động.  

Hoạt động của KKT, KCN đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

tỉnh theo đúng hướng, hình thành một lực lượng sản xuất khá lớn, thúc đẩy sự 
nghiệp CNH, HĐH và đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh nhà. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 
biết, tổng hợp./. 

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

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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