
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-ĐTTĐGS Thanh Hoá, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v đăng tải thông tin về dự án Nhà 

ở xã hội phường Nam Ngạn, thành 

phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở 

và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu 

Hạc) lên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa.  

 

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Báo Thanh Hóa. 

 

 

Hiện nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt yêu 

cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án  Nhà ở 

xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ 

thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc) tại các Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 

10/5/2022, số 2559/QĐ-UBND ngày 25/7/2022. Do đó, để có cơ sở tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên 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, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện 

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 (có Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký 

thực hiện dự án và thông báo mời quan tâm gửi kèm theo). 

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

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở Xây dựng (để p/h); 

- Lưu: VT, ĐTTĐGS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Lôi Quang Vũ 
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