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              Ninh Thuận, ngày  24 tháng 5 năm 2019 

THÔNG BÁO  

Về việc tạm dừng thông báo xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch 

nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2129/UBND-VXNV ngày 

22/5/2019 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tạm dừng việc thông báo xét 

chọn và nhận 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, tỉnh Ninh Thuận. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:  

Ngày 8/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận có thông báo số    

1592/TB-SKHĐT về việc thông báo 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, tỉnh 

Ninh Thuận; hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 7/6/2019.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2129/UBND-VXNV ngày 

22/5/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thông báo tạm dừng việc thông 

báo xét chọn và nhận 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 theo thông báo số 

1592/TB-SKHĐT ngày 8/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thời gian rà 

soát và lập quy hoạch chi tiết các khu du lịch tại khu vực xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải. 

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư quan tâm được biết 

và mong nhận được sự thông cảm quý vị./.  

(Đính kèm công văn số 2129/UBND-VXNV ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh). 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
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