
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLN Thanh Hoá, ngày      tháng 7 năm 2020 

V/v đề nghị đ ng t i nội dung 

thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực 

hiện dự án nhà ở xã hội tại 

phường Phú Sơn và phường Nam 

Ngạn, thành phố Thanh Hóa. 

  Kính gửi:  

        - V n phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

        - Báo Thanh Hóa. 

Thực hiện   ki n chỉ đạo c a UBND tỉnh tại Qu  t định số     Q -UBND 

ngà             về việc    sung danh m c dự án phát triển nhà ở xã hội vào K  

hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa  àn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn   17-2020. 

Trên cơ sở V n   n số  11  SKH T-T  ngà     9   17 c a Sở K  hoạch và 

 ầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về lựa chọn ch  đầu tư dự án 

nhà ở xã hội được đầu tư không ph i  ằng nguồn vốn hoặc hình thức qu  định tại 

kho n 1  iều 5  Luật Nhà ở (vốn ngân sách nhà nước); Sở  â  dựng đề nghị V n 

phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa đ ng t i nội dung kêu gọi nhà đầu tư quan tâm 

đ ng k  tham gia làm ch  đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và dự án 

Nhà ở xã hội tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa như nội dung tại Ph  l c 

I và Ph  l c II kèm theo v n   n nà  trên C ng thông tin điện tử c a UBND tỉnh và 

C ng thông tin điện tử c a Báo Thanh Hóa./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- V n phòng Sở (để đ ng t i);  
- Lưu: VT, QLN, DTM (05b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Đào Vũ Việt 
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