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THÔNG BÁO  

Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét chọn  

Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, 

huyện Ninh Hải 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1444/UBND-KGVX ngày 

10/4/2018 gia hạn thời gian xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ 

dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; trong đó, giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp tục đăng tải thông báo xét chọn rộng rãi để các tổ chức, cá nhân quan 

tâm đăng ký nộp hồ sơ và tổ chức xét chọn theo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:  

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/5/2018. Hồ sơ nộp 

sau thời hạn trên xem như hồ sơ không hợp lệ và không được xét chọn. 

2. Các thông tin về dự án và hồ sơ đăng ký đầu tư: Thực hiện theo thông báo 

số 236/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo rộng rãi để các nhà đầu tư quan tâm 

đăng ký đầu tư dự án theo quy định./.  

(Đính kèm thông báo số 236/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, biểu mẫu đăng ký thực hiện dự án và trích lục khu đất). 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (T.X.Vỹ); 

- EDO (LĐ, HC, ĐT); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 
Phạm Đồng 
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