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THÔNG BÁO 

Về kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ          

Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận 

Kính gửi: Công ty TNHH Hòa Bình 

(Địa chỉ: Số 84, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) 

Ngày 15/02/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 133/QĐ-

UBND ngày 15/02/2023 về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực 

hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao 

động khu vực lân cận (gửi đính kèm); thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Ninh Bình thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự 

án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu 

vực lân cận như sau: 

1. Kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký 

thực hiện dự án: Không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và 

người lao động khu vực lân cận. 

2. Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình thông báo tới Công 

ty TNHH Hòa Bình về việc kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án Khu nhà ở xã 

hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận. 

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND huyện Gia Viễn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (Trung tâm 

Tin học - Công báo để đăng tải); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Sở); 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và 

HTPTDN (để đăng tải trên website: 

https://www.ninhbinhinvest.vn); 
- Lưu: TĐ, VT. 
                             DĐN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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