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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dôc lap — Tu do — Hanh phñc
UOng B1 ngày tháng 8 nãm 2021.

THÔNG BAO
M&i gi nhà dáu tw hçip tác tlwc hin dc an ddu tu' xáy dy'ng Khu djch vy thu'ong mai
tgi khu I, Yen Thanh, Uóng Bi Quáng Ninh
Cong ty Cp thông Quàng Ninh thông báo mi gçi các nhà du tir quan tarn tham
gia hçip tác thrc hin dir an vói các ni dung nhix sau:
1 .Ni dung kêu gçi dâu tu:
- Dôi tt.rcYng: Các cá nhân, to chüc kinh té có näng lrc, kinh nghim.
- Dr an dâu ttr: Khu dch vi1 thi.rong mai.
- Ten dr an: Trung tam the hInh, Spa, nhà hang.
- Dja diem: Khu do thj tai to 1, Khu 1, Phtthng Yen Thanh, Tp Uông BI, tinh
Quãng Ninh (Tri sâ cü cüa cong ty)
- Tong din tIch dat thirc hin dir an: 2.405,6 m2; th?ñ han thuê dat là 50 näm.
- Tong von dâu tu dr kiên: 40 t dông.
- Hmnh thüc kêu gçi dâu tu: Gop von thrc hin dâu tu dir an và khai thác v hàrih
di.rán.
2. Tiêu chI hra chçn nhà dâu tir:
- Kinh nghirn triên khai thirc hin dir an;
- Co tarn huyêt và kinh nghim kinh doanh trong linh vrc cüa dir an.
- Co nãng Iirc tài chInh.
3. Lqi the cüa du an
- Khu dat dâu tu thc hin dir an là khu dat nãm tai trung tam thành phô Uông BI.
4. Thành phân ho so':
-Hôsophápl.
-Hôsonänghrc.
- Dôi vói to chirc: Báo cáo tài chInh dâ duqc kiêm toán trong 02 näm gân nhât
(hoc báo cáo g1ri Co quan Thuê).
- Dôi vâi các Ca nhân: Chüng minh duçic näng lirc tài chinh.
5.Thi gian, dja diem tiêp nhn ho so:
- Thii hn nhn ho so: 15 ngày ke ti'rngày ra thông báo.
- Dja diem tiêp nhn ho so: Phông Kê toán- Cong ty CP thông Quáng Ninh.
Cong ty Cp thông Quãng Ninh thông báo rng rãi d các nba du tu quan tarn dang
k tham gia thirc hin dir an và mong muon hçp tác vâi các nba dâu tix trén tinh than
bInh dãng, chia sê trách nhim, ton trQng lan nhau.
Iran tr9ng./.
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