
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ TRUNG 
 

Số: 2372/UBND-TCKH 
Về việc đề nghị đăng tải Thư mời 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực  

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, 

dự án:  Khu dân cư phía Đông thị 

trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                   

       Hà Trung, ngày 03 tháng 9  năm 2021 

 

 

 

           Kính gửi:   

            - Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

         - Báo Thanh Hóa. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 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. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3232/SKHĐT-

TĐ ngày 28/6/2018 về việc đăng tải thông tin đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức PPP lên cổng 

thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa. 

Căn cứ Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu 

tư dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 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 dân cư phía Đông thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung; 

 Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu dân cư phía Đông thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung; 

 Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án:Khu dân cư phía Đông thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung; 

 Căn cứ Công văn số 6409/SKHĐT-TĐ ngày 01/9/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thanh Hóa về việc phát hành HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu dân cư phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung; 

 



UBND huyện Hà Trung đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa 

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

nội dung Thư mời thầu thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư 

phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung; cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 h 35 phút  ngày 03/9/2021 đến trước 08 h00 phút 

ngày 09/11/2021 

- Địa điểm: Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBND huyện Hà Trung (Đường 

Hòa Bình, Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) 

2. Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

3. Người đại diện Nhà đầu tư Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh 

Tuấn (Địa chỉ: số 45 Phố Cao Sơn, phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa) và 

Nhà đầu tư Công ty cổ phần khai thác Việt Nhật Đức (Địa chỉ: số 01, 03 đường 

Nguyễn Du, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa) đến mua Hồ sơ mời thầu 

phải có Giấy giới thiệu (hoặc giấy uỷ quyền) do người đại diện theo Pháp luật của 

Công ty ký tên, đóng dấu và bản photocopy giấy chứng minh nhân dân (Thẻ căn 

cước công dân). 

4. Thời gian đóng thầu, mở thầu: 

- Thời gian đóng thầu: 08h00 phút ngày 09/11/2021. 

- Thời gian mở thầu: 8h30 phút ngày 09/11/2021 tại Phòng họp số 01, tầng 

2, UBND huyện Hà Trung (Đường Hòa Bình, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). 

Rất mong được sự phối hợp của đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT (để ph/h); 

- Lưu: VT, TCKH. 

               CHỦ TỊCH 

              

 

 

 

 

 

                Lê Thanh Hải 
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