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THÔNG BÁO 

Về kết quả đánh giá nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ                                     

về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình,             

phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp                                     

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn The Light 

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhà đầu đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực 

hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thông báo kết quả đánh giá nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về 

năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, 

thành phố Tam Điệp như sau: 

1. Kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng 

ký thực hiện dự án 

Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự 

án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp như sau: 

- Tên nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn The Light 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 2700927298 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 

01/4/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 20/5/2022. 

- Địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 137, phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

2. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020, quy định 

khoản 5 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 

(Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 

khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021), quy định tại 

khoản 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, 

quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và nội dung Hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên 

Bình, thành phố Tam Điệp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 531/QĐ-

UBND ngày 13/6/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn 

The Light thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Yên 

Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp. Cụ thể: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ 
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đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh 

Bình (địa chỉ: đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình), gồm:  

- Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư (Mẫu A.I.5 - Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 

văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam 

ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư). 

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 

năm 2020. 

Đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn The Light nghiên cứu, nộp hồ sơ chấp 

thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành 

phố Tam Điệp trước ngày 25/12/2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Giao 

thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND thành phố Tam Điệp; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (Trung tâm 

Tin học - Công báo để đăng tải); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Sở); 

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và 

HTPTDN (để đăng tải trên website: 

https://www.ninhbinhinvest.vn); 
- Lưu: VT, TĐ. 
                             DĐN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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