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Thứ Tư, 20 tháng 8, 2019 

   THÀNH PHỐ SANTA ANA VÀ GARDEN GROVE TRONG GIAI ĐOẠN  
         TUYỂN CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHO KHU VỰC WILLOWICK      

  Thành phố Santa Ana và Garden Grove bắt đầu một cuộc đánh giá để chọn ra các đề xuất  

thích hợp của nhà phát triển (developer) để đưa ra quyết định Nhà phát triển chính (Master  

Developer) cho Sân golf Willowick rộng 100-acre.                                                               

   Từ ngày 29 tháng Tư, 2019 đến ngày 28 tháng Sáu, 2019, thành phố đã thu hút các đề  

xuất đổi mới từ các nhà phát triển đủ điều kiện để chuyển đổi và tái phát triển khu vực  

Willowick, tọa lạc tại Thành phố Santa Ana và thuộc sở hữu của Thành phố Garden Grove.  

Tổng cộng có 12 phản hồi cho Yêu cầu bản đánh giá (Request for Proposals) đã được nhận,  

bao gồm chín đề xuất phát triển và ba đề nghị trả tiền mặt.  Thành phố đang cùng nhau đánh  

giá các câu trả lời cho việc tuân thủ các yêu cầu RFP.                                                                                             

   Thị trưởng Garden Grove Steve Jones chia sẻ, "Việc lựa chọn cẩn thận một Nhà phát  

triển chính là một bước tiến quan trọng đối với dự án này, để đảm bảo các nhu cầu, mục tiêu  

và tầm nhìn độc đáo của cả hai thành phố và cộng đồng được đặt lên hàng đầu.”                 

  Vào năm 2017, hai thành phố đã tổ chức một buổi nghiên cứu chung để thảo luận về sự tái  

phát triển tiềm năng của sân golf Willowick.  Năm 2018, một kế hoạch mở rộng tầm nhìn và  

báo cáo kinh tế đã được phát triển, tiếp sau đó là bốn buổi hội thảo cộng đồng để ghi nhận  

những góp ý của cư dân trong cộng đồng.  Năm 2019, hai thành phố đã có một cuộc họp  

hội đồng chung, và nhân viên được thông báo là tiến hành kế hoạch cho Willowick. 
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Dưới đây là thời gian các sự kiện quan trọng của dự án: 

* Ngày 4 tháng 12, 2017: Buổi họp chung để thảo luận về các cơ hội hợp tác phát triển  

Willowick. 

* Ngày 3 tháng 4, 2018: Phê duyệt Bản thảo hai thành phố để khám phá tiềm năng tái phát  

triển của Willowick và tiến hành phân tích mở rộng thị trường. 

* Ngày 30 tháng 8, 2018: Hội thảo cộng đồng lần 1 để thu nhận ý tưởng, nhu cầu và mục  

tiêu của cộng đồng. 

* Ngày 27 tháng 9, 2018 và ngày 2 tháng 10, 2018: Hội thảo cộng đồng lần 2 và 3 để  

khám phá các tiềm năng kinh tế và thị trường, lên ý tưởng và lập bản đồ cho tương lai của  

Willowick. 

* Ngày 25 tháng 10, 2018: Hội thảo cộng đồng lần 4 để nhận phản hồi về các khái niệm được  

phát triển dựa trên ý kiến của cộng đồng từ các hội thảo trước. 

* Ngày 29 tháng 1, 2019: Buổi nghiên cứu đặc biệt chung để thảo luận về nghiên cứu tầm  

nhìn, phân tích thị trường và các bước tiếp theo cho RFP. 

* Ngày 29 tháng 4, 2019: RFP để thu hút các đề xuất từ các nhà phát triển chính, phân tích  

thị trường ra công chúng. 

* Ngày 28 tháng 6, 2019: Phản hồi RFP nhận được. 

  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://ggcity.org/econdev/envision-willowick 
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