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THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA 

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận mời các nhà đầu tư quan tâm nộp 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trường mầm non Kim Đồng tại xã Thành Hải, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, được UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án Trường 

mầm non Kim Đồng tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 với các 

thông tin như sau: 

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án: 

1.1. Tên dự án: Trường mầm non Kim Đồng. 

1.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, 

giúp trẻ em phát triển về thể chất, trí tuệ, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp 

với lứa tuổi; góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai 

của địa phương, giải quyết nhu cầu thực tế cần thiết để phục vụ việc học tập cho 

con em công nhân, người lao động trong khu tái định cư cụm công nghiệp 

Thành Hải và khu vực lân cận, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. 

1.2. Quy mô đầu tư:  

- Dự kiến tiếp nhận 350 cháu/năm. Các hạng mục công trình của dự án dự 

kiến đầu tư gồm: khối lớp học, khối hiệu bộ, phòng đa năng, phòng y tế, bếp ăn, 

khu vui chơi trong nhà, khu vui chơi ngoài trời, vườn sinh thái, bồ bơi và các 

công trình phụ trợ khác... 

- Quy mô sử dụng đất 6.778,81m
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, mật độ xây dựng 40% tầng cao tối đa 3 

tầng theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết 

Khu tái định cư Cụm công nghiệp xã Thành Hải (giai đoạn 2), thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 20.868.922.961 đồng. 

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: đất do nhà nước quản lý nên 

không bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: hoàn thành các thủ tục pháp lý, xây dựng và 

đưa dự án vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ ngày có kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư, trong đó: 

- Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khoảng 06 tháng. 

- Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình và đưa dự án vào hoạt 
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động khoảng thời gian 12 tháng. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Khu tái định cư Cụm công nghiệp Thành 

Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

6. Diện tích khu đất: 6.778,81m
2 

7. Mục đích sử dụng đất: Đất giáo dục. 

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Trước 09 giờ 

00 phút ngày 01/6/2022. 

9. Thông tin liên hệ: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế). 

- Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Số điện thoại: 0259.3891677/3891679. 

- Fax: 0259.3825488. 

- Email: edo@ninhthuan.gov.vn.       

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án: 

- Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để làm cơ sở lập 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trường mầm non Kim Đồng. 

- Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc 

và 09 bộ chụp) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát 

triển kinh tế) trước 09 giờ 00 phút ngày 01/6/2022. 

Hồ sơ (bản gốc và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên 

ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý Nhà đầu tư có nhu cầu quan 

tâm đầu tư, tiến hành nộp hồ sơ để đăng ký thực hiện./. 

(Đính kèm: Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 

phê duyệt Danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với dự án 

Trường mầm non Kim Đồng). 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Các Sở: GDĐT, XD, TNMT, TC; 

- UBND thành phố PR-TC; 

- GĐ, PGĐ Sở (T.V.Tiến); 

- Website Sở KHĐT (để đăng tải); 

- EDO: LĐ, ĐT. 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Kim Hoàng 
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