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Số:           /TB-QLDA        Sầm Sơn, ngày        tháng      năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn tại Báo 

cáo số 326/BC-UBND  ngày 06/02/2023 của UBND thành phố về báo cáo Tình 

hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 01, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 

02 năm 2023.  

Để xây dựng phương án thanh lý tài sản vật liệu, cây cối thu hồi phục vụ 

công tác GPMB thực hiện dự án Khu đô thị quảng trường biển thành phố Sầm 

Sơn, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn thông báo và mời các 

công ty có chức năng thẩm định giá tham gia dịch vụ tư vấn thẩm định giá vật 

liệu thu hồi sau phá dỡ công trình nêu trên. 

Các Công ty thẩm định giá có nhu cầu đăng ký tham gia, liên hệ về Ban 

QLDA đầu tư xây dựng thành phố thành phố, địa chỉ: Ngõ số 216, đường Lê 

Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn (qua đ/c Đàm Đức Thiện, số điện 

thoại 0987987935) để nhận các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cung cấp dịch 

vụ thẩm định giá. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 22/3/2023. 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố thông báo để các đơn vị biết, phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Cổng Thông tin điện tử UBND TP Sầm Sơn; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Ban QLDA (để b/c); 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Anh Đức 

 


		2023-03-17T11:15:47+0700


		2023-03-17T14:14:53+0700


		2023-03-17T14:15:18+0700


		bqlda.samson@thanhhoa.gov.vn
	2023-03-17T14:16:28+0700




