
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 báo cáo công tác chuẩn bị đối với 
nội dung đã đăng ký trình kỳ họp 

chuyên đề HĐND tỉnh 

 Phú Yên, ngày          tháng 8 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4431/UBND-TH 

ngày 29/8/2022 V/v khẩn trương rà soát, đề xuất nội dung trình kỳ họp chuyên 
đề HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 

kính báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị đối với nội dung thông qua điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Phú Yên (nội dung số 14 tại Phụ lục ) đã đăng ký trình kỳ họp chuyên đề HĐND 
tỉnh, như sau:  

Thực hiện Thông báo số 204/TB-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh 
V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất (điều chỉnh) chủ trưởng đầu tư dự án Trụ 

sở làm việc mới của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, hiện Ban Quản lý đang 
đã cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án và tập trung phối hợp với Sở Xây 
dựng lập hồ sơ báo cáo đề xuất (điều chỉnh) chủ trương đầu tư dự án theo quy 

định để kịp thời trình Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thẩm 
định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề 

HĐND tỉnh khóa VIII (dự kiến tổ chức vào ngày 14/9/2022). 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kính báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT; 
- Lưu: VT, KHĐT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng      
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