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Số:         /UBND-QLDA 

V/v đăng tải thông tin kế hoạch 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án đầu tư có sử dụng đất, dự án 

Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư 

xã Hải Yến tại phường Nguyên 

Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Nghi Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Báo Thanh Hóa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 

số 6981/UBND-THKH ngày 18/6/2018 về việc tăng cường công khai, minh 

bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (PPP) và đấu giá tài sản. 

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư Hải 

Yến tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Báo 

Thanh Hóa đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và Báo 

Thanh Hóa về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất, dự án Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, 

huyện Tĩnh Gia (nay là phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa 

với những nội dung sau: 

1. Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất; 

2. Tên dự án: Khu nhà ở thuộc Khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên 

Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (nay là 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa. 

4. Bên mời thầu: UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Đại diện Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn; 

5. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chỉ định nhà đầu tư. 
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6. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất; 

8. Tổng mức đầu tư của dự án: Sơ bộ chi phí thực hiện dự án (đã bao gồm 

cả chi phí bồi thường GPMB): 585.309,124 triệu đồng; 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 05 năm (kể từ thời điểm 

hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy 

định của hợp đồng). 

10. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý III/2020. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLDA. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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