
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 5678/SKHĐT-HTĐT                       Bình Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2020 
V/v thông báo chủ trương của 

UBND tỉnh liên quan đến khu 

đất 47,2 ha tại xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 

 

Kính gửi:  

- Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư Hải Nam. 

(Địa chỉ: 96 Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 

- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hiền Hương; 

(Địa chỉ: 8/4 khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 

- Các chủ đầu tư, doanh nghiệp quan tâm. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4612/UBND-KT 

ngày 25/11/2020 về việc giải quyết dự án đầu tư trên khu đất 47,2 ha tại xã Hàm Trí, 

huyện Hàm Thuận Bắc. 

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau: 

Khu đất có diện tích khoảng 47,2 ha tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc 

có nguồn gốc do UBND xã Hàm Trí quản lý được nhiều nhà đầu tư quan tâm đăng 

ký đầu tư thực hiện dự án. Hiện nay, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đang phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát thực hiện các 

thủ tục liên quan đến đất đai, lâm nghiệp để tổ chức đất giá quyền sử dụng đất đối 

với khu đất nêu trên.  Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các chủ đầu tư, 

doanh nghiệp quan tâm được biết và đăng ký thủ tục đấu giá tại khu vực này sau khi 

khu đất nêu trên đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo trình tự thủ 

tục quy định. Quá trình thực hiện, đề nghị các chủ đầu tư, doanh nghiệp quan tâm 

chủ động liên hệ UBND huyện Hàm Thuận Bắc hoặc các cơ quan chức năng để được 

biết thêm thông tin chi tiết. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các chủ đầu tư được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: TNMT, NN&PTNT; 

- UBND huyện Hàm Thuận Bắc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở KHĐT; 

- Lưu: VT, HTĐT.Khánh. 
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