
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:          /TB-KHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày      tháng 10 năm 2022  

THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư                              

Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm 

Ngày 16/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã đăng tải thông 

tin, mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị 

Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ 

đăng ký thực hiện dự án là 16h00’ ngày 18/7/2022. 

Để các nhà đầu tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ 

đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng tính cạnh tranh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Ninh Bình gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án và mời các nhà đầu tư quan 

tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với dự 

án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp. Thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 16h00’ ngày 07/11/2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên trang thông tin 

điện tử); 

- Phòng TĐ&GS (để đăng tải trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia); 

- Lưu: VT. 
                 DĐN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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