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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3239/SGTVT-HTGT

Bình Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2012

Về việc ñăng tin công bố danh
mục dự án có sử dụng ñất cần
lựa chọn nhà ñầu tư ñối với dự
án cảng vận tải Phan thiết (lần 2).
Kính gửi: - Sở Kế họach và ðầu tư;
- Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Công báo - Cổng thông tin
ñiện tử Tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ ñạo của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số
4429/UBND-QðQH ngày 20/12/2012 về ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự
án cảng vận tải Phan Thiết. Theo ñó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông
vận tải tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể kêu gọi các
nhà ñầu tư tham gia ñấu thầu thực hiện dự án cảng vận tải Phan Thiết. Do ñó, Sở
Giao thông vận tải ñề nghị Sở Kế họach và ðầu tư, Báo Bình Thuận và Trung tâm
Công báo - Cổng Thông tin ñiện tử của tỉnh ñăng tin bổ sung lần 2 trên website của
ñơn vị mình và trên Báo giấy (Báo Bình Thuận và Công báo) với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Cảng vận tải Phan Thiết.
2. Tổng mức ñầu tư dự án: 176.534 triệu ñồng.
3. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng.
4. Tên và ñịa ñiểm quỹ ñất, khu ñất: Cảng vận tải Phan Thiết, tại phường Hưng
Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có ranh giới tứ cận: phía ðông giáp
ñường Võ Thị Sáu; phía Tây giáp Biển ðông; phía Nam Giáp Biển ðông, phía Bắc
giáp ñường Phạm Văn ðồng.

