
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:   33/TB-SKHĐT Bình Định, ngày     22    tháng   10   năm 2013 
 

THÔNG BÁO 
Tuyển chọn nhà đầu tư  

thực hiện dự án đầu tư Điểm du lịch tại điểm số 3  
- Tuyến điểm du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu 

 
 

Tên dự án: Điểm du lịch số 3 

Địa điểm: Điểm số 3 - Tuyến điểm du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu 
(Km12 + 920, cầu Dốc Mít, Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn) 

Đối tượng mời 
gọi đầu tư: 

Các tổ chức kinh tế (gọi tắt là nhà đầu tư), có đăng ký kinh doanh 
phù hợp ngành nghề theo Luật doanh nghiệp, hoạt động trên lãnh 
thổ Việt Nam. 

Hồ sơ đăng ký: 08 bộ, trong đó gồm: 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính; 
- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm, năng lực tài chính; 
- Thuyết minh ý tưởng dự án đầu tư (thể hiện đầy đủ những tiêu 
chí, thông số yêu cầu tại Bảng tiêu chí); 
- Bản vẽ phối cảnh dự án; 

Thời hạn đăng 
ký: 

Nhà đầu tư gửi Hồ sơ đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình 
Định (Tầng 8 - Trung tâm Thương mại Chợ Lớn Quy Nhơn, 50 
Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trước 15h00 
ngày 18/12/2013. Tính theo dấu bưu điện nơi đến nếu gửi bằng 
đường bưu điện.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ với: 

Trung tâm Xúc ti ến Đầu tư tỉnh Bình Định 
Tầng 8 - Trung tâm Thương mại Chợ Lớn Quy Nhơn, 50 Tăng Bạt Hổ, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Điện thoại: 056. 3818889   Fax: 056. 3818888 
Email: ipcbinhdinh@gmail.com    Website: www.binhdinhinvest.gov.vn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các nhà đầu tư biết và đăng ký 
thực hiện dự án đầu tư./. 

         
        KT.GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:        
- Nhà đầu tư; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VT, TTXTĐT.                   

           Huỳnh Thị Thanh Thủy 

Đã ký 


