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                      Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- UBND huyện Hoằng Hóa. 
 

 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 1215/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 

07/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm nhà đầu tư 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. Sau khi xem 

xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ 

thể như sau: 

1. Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Khu dân cư đô thị số 02 tại xã 

Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thêm 15 ngày, kể từ ngày đăng 

tải thông báo gia hạn (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).  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gia hạn thời gian đăng ký thực 

hiện dự án nêu trên và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định 

của pháp luật./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở: XD, TC, TNMT; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- TT Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN.(DA-SDĐ-M28) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm  

 

V/v 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.  
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