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Số:            /UBND-QLĐT

V/v triển khai thực hiện các đồ án 
Quy hoạch do Công ty cổ phần 
Tập đoàn FLC tài trợ và nghiên 

cứu đề xuất trên địa bàn thành phố 
Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

    –––––––––––––––––––––––––––
          Hải Dương, ngày         tháng  11  năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức lập Quy hoạch phân 
khu xây dựng Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí 
ven sông Thái Bình, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết xây 
dựng tổ hợp công trình Trung tâm văn hóa, dịch vụ, thương mại, khách sạn và nhà 
phố tại khu vực trung tâm thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 tại Văn bản số 
4786/UBND-VP ngày 30/12/2020. Ngày 19/10/2021, Lãnh đạo UBND thành phố 
cùng các sở ngành, phòng ban có liên quan tổ chức làm việc với Công ty cổ phần 
Tập đoàn FLC (đơn vị tài trợ kinh phí lập quy hoạch) về tình hình triển khai thực 
hiện các đề xuất ý tưởng quy hoạch trên địa bàn thành phố Hải Dương; trong đó, 
thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ 
án quy hoạch trước ngày 26/10/2021 để báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng theo 
đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay thành phố vẫn chưa nhận được hồ sơ quy hoạch hoàn 
thiện theo ý kiến tham gia trong cuộc họp. Để bảo đảm tiến độ lập điều chỉnh quy 
hoạch chung thành phố và đầu tư các dự án, UBND thành phố đề nghị Công ty cổ 
phần Tập đoàn FLC và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án quy 
hoạch. UBND thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và hợp tác của Công ty 
CP tập đoàn FLC trong thực hiện nhiệm vụ trước ngày 09/11/2021. 

Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Xây dựng (để b/c)
- TT Thành ủy HD (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như trên;
- Lưu: VT, QLĐT.

CHỦ TỊCH

   Trần Hồ Đăng
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