
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 kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 219/KH-UBND ngày 
21/12/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chương trình hành động số 10-
CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy 

Phú Yên, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2018/SKHĐT-
THQH ngày 11/8/2022 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã 

được UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 
Về thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh 

ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh 
tế Nam Phú Yên; Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên báo cáo kết quả thực hiện 
như sau: 

1. Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND 

Trên cơ sở Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 của 

Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu 
Kinh tế Nam Phú Yên và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 của 
UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 

của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là 
Khu Kinh tế Nam Phú Yên, ngày 21/12/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú 

Yên đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-KKT để tổ chức triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương 

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

Qua đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cũng đã tổ chức quán triệt đến 
toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú 

Yên biết để cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra. 

2. Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao: theo Phụ lục đính 

kèm. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân 
công tại Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 về thực hiện Chương 

trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế 
biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, Ban 
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Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT; 
- Các phòng, ban, trung tâm;  
- Lưu: VT, KHĐT (U2022.CTHĐ04). 

 TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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