
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN  

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

Thanh Hóa, ngày       tháng 3 năm 2023  

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại văn bản 

số 3021/UBND-CN ngày 10/3/2023 về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện 

dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư đô thị số 02 tại xã Hoằng Đồng, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa thông báo gia hạn thời gian đăng 

ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư đô thị số 02 tại xã Hoằng 

Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Mã dự án trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia: PR2200027081) với nội dung như sau: 

1. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 15 giờ 30 phút, 

ngày 31 tháng 3 năm 2023. 

2. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực 

hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

3. Công ty Cổ phần đầu tư TM địa ốc Bình An (mã số doanh nghiệp: 

2802891058) không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.  
 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải thông tin);  

- Báo Thanh Hóa (để đăng tải thông tin); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (để p/h); 

- Lưu: VT, ĐTTĐGS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Lôi Quang Vũ 
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