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THÔNG BÁO 

Mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất  
 

Kính gửi: Các Nhà đầu tư quan tâm 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng trân trọng mời các nhà đầu 

tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, 

vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh 

trang đô thị tại khu vực chợ Sắt với các thông tin như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:  

- Mục tiêu đầu tư: Tạo điểm nhấn kiến trúc, cải tạo cảnh quan đô thị, góp 

phần hoàn thiện quy hoạch tổng thể, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho thành 

phố, doanh nghiệp; tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư kinh doanh của 

thành phố Hải Phòng - đô thị loại một trung tâm cấp quốc gia.   

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 02 tầng 

hầm trên diện tích khu đất lập dự án 15.200 m2; mật độ xây dựng khối đế 

46,05%; mật độ xây dựng khối tháp 40%; chiều cao công trình từ mặt sân tới 

sàn mái 146 m.   

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  

+ Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (m1): 5.966.444 triệu đồng; 

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 94.486 triệu đồng. 

+ Tổng mức đầu tư (m1 + m2): 6.060.930 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu 

nghìn không trăm sáu mươi tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng).  

3. Thời hạn, tiến độ đầu tư:  

- Thời hạn đầu tư: 50 năm.   

- Tiến độ đầu tư: 39 tháng, trong đó giải phóng mặt bằng 03 tháng; thực 

hiện đầu tư xây dựng dự án 36 tháng.    

4. Địa điểm thực hiện dự án: phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng.  

5. Diện tích khu đất: 15.200 m2.   

6. Mục đích sử dụng đất: Đất công cộng cấp thành phố (thương mại, dịch vụ). 
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7. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: trước ngày 

07/9/2021. 

8. Thông tin liên hệ:  

- Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng. 

- Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng. 

- Số điện thoại: 0225.3842614. 

- Số fax: 0225.3842021. 

9. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực 

hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên;  

- UBNDTP (để b/c); 

- UBND quận Hồng Bàng; 

- GĐ, PGĐ T.T.H. Yến; 

- Lưu: VT, KTN. ĐVS.             

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hải Yến 
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