
 

 

CÔNG KHAI DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA CHO THUÊ LẠI  
TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA HIỆP I 

 (Kèm theo Văn bản số         /KKT-QHXDMT ngày      tháng 10 năm 2022 
của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên) 

 

Khu công nghiệp Hòa Hiệp I: có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Bắc và 
phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; với diện tích: 

1.015.000 m2, trong đó: 

- Diện tích đất xây dựng nhà máy: 615.900 m2. 

 - Diện tích đất đã cho thuê lại: 508.051 m2. 

- Diện tích đất chưa cho thuê lại: 107.849 m2 . Trong đó có: 10.631 m2 đã 

được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chấp thuận Chủ trương đầu tư nhưng 
chưa ký hợp đồng thuê lại đất; 6.506 m2  thuộc trường hợp đang chờ xử lý tài sản 

gắn liền với đất và 90.712 m2 đang kêu gọi đầu tư, cụ thể: 

Stt Khu công nghiệp 
Quyết định chủ 

trương đầu tư Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) 

1 
Khu công nghiệp Hòa 

Hiệp I 

đang kêu gọi đầu 

tư 

A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 
A7, A8 

90.712 

Quyết định số 

92/QĐ-KKT  ngày 
13/9/2022 chấp 
thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư, 

Cấp lần đầu cho 
Công ty TNHH Âu 
Sa Vina Phú Yên  

 

D3 10.631 

Nhà máy chế biến 
thức ăn tôm và gia 

súc của công ty 
TNHH Asia hawaii 

Ventures (đang chờ 
xử lý tài sản) 
 

B4 6.506 

 
Tổng cộng 

 
 107.849 
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