THÔNG BAO M1I QUAN TAM DJ' AN BAU TU' cO STJ' DVNG DAT
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 03 nàin 2021
KInh gi'ri: Các nhà du tu quan tam.
S& K hoach và Du tu tinh Thanh Hóa m?iri các nhà du tu quan tam np h
so clang k thirc hin d1r an dâu tu có sü dçing dat, dir an: Khu dan cu rnâi phIa
Tây Bäc du&ng Câu Kè, huyn Th Xuân vói các thông tin nhu sau:
1. Miic tiêu dan tir, quy mô du tir cüa dir an:
Miic tiêu dAu tu: Du tu xay dimg dng b ha tAng k5 thut ha tAng xa
hi, nhà i và các Cong trmnh khác thuc d1r an phiic vii nhu câu dat a, nhà 0' và nhu
câu khác cho ngu0'i dan trong khu vrc; gop phân chinh trang b mt do thj và thüc
day phát triên kinh tê xä hi cüa dja phuong.
-

-

-

Quy mô dAu tu: Nhà clAu tir có trách nhim thirc hin dAu tiz dng b, hoàn
chinh cac Cong trInh theo Quy hoach chi tiêt xây d%rng cüa dir an dugc duyt v0'i
tong din tIch dat khoàng 10,88 ha; bao gOm:
-

+ DAu tu các cong trInh h. tAng k thut (san nên, giao thOng, cap thoát
nuO'c, cap din, din chiêu sang, cay xanh Cong viên,...) vâi din tIch dat khoàng
10,88 ha.
-

+ DAu tu hoàn chinh cong trInh nba van hóa NVH-01, NVH.-02). Sau khi
dAu tu hoàn thành các cong trInh nay nba dâu tu bàn giao lai cho nba nuoc quân
1, s0' diing theo quy djnh.
+ fMu tu phAn thô và hoàn thin mt tnrâc các cong trInh nhà 0' !in k (CL-

A, B, C, D, E, F, G, H, K) và nhâ0' bit th? (BT-A, B, C, D).
+ Di vâi các lô dAt dr kin tái dinh cu cho cac ho dan phâi di d0'i phic vi1

giãi phóng mt bang dtr an (CL-Aol ~ A 10) và 10 dat djch vii tong hp (DVTH):
Sau khi dâu tu dông b các cOng trinh ha tang k5 thut cüa dr an, nhà dâu tu bàn
giao cho nhà nu0'c dê bô tn tái dijnh cu cho các h dan và sü diing theo quy dijnh.
A.
2. So' b9 tong chi phi thijc hiçn dr an (khong bao gom chi phi boi
thirô'ng, ho trçr, tái djnh cu): 656.121.641.000 dông.
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3. So' b chi phi b1i thtrô'ng, h trçr, tái dnh Cu': 20.590.674.800 dng.
4. Thô'i htn, tin d dâu tir:
Th0'i han dAu tu d1r an: KhOng qua 04 näm (k tü ngày dugc cap co thâm
quyên chap thun chü tnrang diâu tu dr an hoc phé duyt kêt qua lra ch9n nhà
dâu tix theo quy djnh).
-

-

Tin do dAu tu du an:

+ Näm thir nhAt: Hoàn thin các thu tic pháp 1 cüa dir an (thit k co s0',

thiêt kê bàn ye thi cOng), hoàn thành cong tác bôi thu0'ng GPMB và giao dat cho
nba dâu tu thuc hiên dir an;

+ Näm thu hal và thir ba: T chüc thi cong hoân thành cong trmnh ha tang k9
thut - h tang xã hi, cong trInh nhà và các cong trInh khác thuc dir an;
+ Näm thu tm Khai thác, kinh doanh dci an, bàn giao cong trInh ha tng k9
thut, ha tang xã hi cho nhà nuóc,... và quyêt toán dir an theo quy djnh.
5. Dja dim thirc hin thy an: Thj trn Th9 Xuân, huyn Thç Xuân.
6. Din tIch khu dat: Khoàng 10,88 ha.
7. Miic dIch sir diing dat: Theo quyt dnh giao dat, cho thuê dt cüa cp
có thâm quyên.
8. Thai diem hêt h.n np ho so' thing k thiyc hin dir an: 09 gii 30 phàt
ngay 29/04/202 1.
9. Thông tin lien h:
- Sâ K hoach và Du tu tinh/thành ph: Thanh Hóa.
- Dja chi: 45B Dti 1 Lé Lvi, phuing Lam Son, thành ph Thanh Hóa, tinh
Thanh Hóa.
- S diiên thoai: 02373854427.
- S fax: 02373851451.
- Các thông tin khác v dir an: Không áp diing.
10. Nhà du tu quan tam, có thu cu däng k thirc hin dir an phâi thirc hin
the thu tçic dé duçc cap chüng thu so và np ho so däng k thçrc hin dci an trên
H thông mng dâu thâu Quôc gia.
No'i nhân:
- Nhu trên;
-LLru: VT, TD.
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