
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 
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Phú Yên, ngày       tháng  12 năm 2022 
 

        

 

        
 

 
 

Kính gửi:  Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp  

               và Khu kinh tế Nam Phú Yên 
 

Thực hiện Văn bản số 5955/UBND-KT ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động doanh nghiệp Khu công 

nghiệp và Khu kinh tế Nam Phú Yên năm 2022;  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 

động Doanh nghiệp KCN, KKT năm 2022 vào chiều ngày 23/12/2022 để đánh 

giá kết quả hoạt động của các Doanh nghiệp trong các KCN và KKT Nam Phú 

Yên trong năm 2022; qua đó, các cơ quan có chức năng trao đổi, giải đáp trực 

tiếp tại Hội nghị các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực như: Giải quyết 

thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực có liên quan; cung 

ứng dịch vụ hạ tầng; tiếp cận vốn vay; thanh tra, kiểm tra; công tác an ninh trật 

tự, quản lý lao động,…. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các Doanh nghiệp gửi nội dung 

tham gia ý kiến, kiến nghị về Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên qua Phòng 

Quản lý doanh nghiệp; điện thoại: 02573.826154; hoặc gửi nội dung trực tiếp 

qua số điện thoại (zalo) của đồng chí Đào Văn Bạ -  0914.154587, chậm nhất 

ngày 12/12/2022 để tổng hợp. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên mong nhận được ý kiến tham gia của 

các Doanh nghiệp trong các KCN, KKT Nam Phú Yên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Trưởng BQLKKT (b/c); 
- Các phó Trưởng BQLKKT (biết); 
- Các phòng, ban, trung tâm; 
- Lưu VT, QLDN 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phan Ngọc Thành 

V/v tham gia ý kiến, kiến nghị các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động 

SXKD của các Doanh nghiệp KCN, KKT 

tại Hội nghị tổng kết hoạt động doanh 

nghiệp năm 2022. 
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