THÔNG TIN
Từ Thành Phố Garden Grove
Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280
Liên lạc: Grace Lee (714) 741-5130
Thuộc Ban Phát triển Kinh tế
Thứ Năm, 9 tháng Năm, 2019
THÀNH PHỐ TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ CHO KHU VỰC WILLOWICK 100-ACRE
Thành phố Garden Grove cùng hợp tác với Thành phố Santa Ana tìm kiếm nhà đầu
tư (developer) đủ điều kiện để phát triển một khu đất rộng 100 mẫu tại địa chỉ
3017 W.5th Street. Thông qua Yêu cầu Đề xuất (Request for Proposals/RFP), các nhà đầu
tư có cơ hội gửi bản đề xuất (proposal) để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một trong những khu
đất lớn nhất ở Nam California. ‘Request for Proposals’ có sẵn trên mạng tại
ggcity.org/Willowick. Hạn chót để gởi bản ‘proposal’ RFP là Thứ Sáu, 28 tháng Sáu, 2019.
Khu đất Willowick được nhìn nhận là một khu vực nhiều tiềm năng phát triển, hiện
đang hoạt động như một sân golf 18 lỗ ở Santa Ana và thuộc sở hữu của Thành phố
Garden Grove. Nơi đây cung cấp cơ hội tốt để tạo ra sự phát triển lâu dài, bền vững,
mang đến an toàn, năng động và đa dụng cho cư dân, du khách, chủ nhân doanh nghiệp
và các hội đoàn trong cộng đồng tại khu vực Quận Cam giàu có.
Ngoài sự thuận tiện giao thông với các hướng freeway (xa lộ) chánh, sân bay và
trung tâm thương mại lớn, khu vực Willowick nằm dọc theo tuyến đường Orange County
Streetcar sắp tới, với chu vi 4.1 dặm kết nối giữa các thành phố, từ Santa Ana đến Garden
Grove. Khu vực này cũng kết nối với hệ thống xe lửa trong các Thành phố lân cận, và
cách Disneyland Resort và khu Anaheim-Grove District Resort khoảng ba dặm, nơi thu hút
hơn 24 triệu du khách đến du lịch mỗi năm.
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Một buổi hội thảo được dành cho các nhà đầu tư (developer) vào Thứ Sáu, ngày 17
tháng Năm, 2019, lúc 9:00 giờ sáng, tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove
(Garden Grove Community Meeting Center), địa chỉ là 11300 Stanford Avenue. Để ghi
danh tham dự buổi hội thảo, hoặc gửi câu hỏi chính thức bằng văn bản, liên lạc ban Phát
triển kinh tế, cô Grace Lee, tại email gracel@ggcity.org, hạn chót là Thứ Hai, ngày 10
tháng Sáu, trước 3:00 giờ chiều.
Để biết thêm thông tin về chương trình đầu tư khu vực Willowick, xin liên lạc về cô
Grace Lee, tại địa chỉ email là gracel@ggcity.org.
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