
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SKHĐT Bình Định, ngày        tháng  02  năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

Đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất 

Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân 

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm 

 

Ngày 17/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định đã có Thông báo số 

16/TB-SKHĐT Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân 

cư Phúc Gia Tân.  

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định thông báo thay thế nội dung tại 

Chương II Phụ lục 1 Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng 

ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất kèm theo Quyết định số 532/QĐ-

UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Bình Định (Có Quyết định kèm theo).  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện 

các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, ĐTTĐ, TH, TTXT (TL). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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