
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SKHĐT-TĐ Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2021 

V/v đăng tải thông tin về dự án 

Khu dân cư Mỹ Hưng, huyện 

Nga Sơn lên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Thanh Hóa và Báo Thanh 

Hóa.  

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Báo Thanh Hóa. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 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 PPP và đấu giá tài sản. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng 

lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Mỹ Hưng, 

huyện Nga Sơn tại các Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 07/7/2021, số 

3455/QĐ-UBND ngày 06/9/2021. Do đó, để có cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án đảm bảo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn 

phòng UBND tỉnh Thanh Hóa (cơ quan Thường trực của Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Thanh Hóa), Báo Thanh Hóa đăng tải chủ trương đầu tư dự án, yêu cầu sơ 

bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án và thông báo 

mời quan tâm dự án nêu trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, Báo 

Thanh Hóa theo quy định (bao gồm cả bản tiếng Việt và tiếng Anh). 
 

(có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và yêu cầu sơ bộ về năng lực, 

kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, thông báo mời quan tâm  

gửi kèm theo) 

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Nga Sơn (để p/h); 

- Lưu: VT, TĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lôi Quang Vũ 
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