
Thông báo về thông tin liên quan tới Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

Kính thưa Quý Cổ đông, 

Liên quan tới Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn 

Harbor City – Phân khu 2 tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Tập đoàn CEO xin được cung 

cấp thông tin và làm rõ với Quý Cổ đông một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1 

do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn) - Công ty 

con của Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư và Dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea 

Vân Đồn Harbor City - Phân khu 2 là hai dự án độc lập trong tổng thể quy hoạch Khu 

tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City. 

2. Việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3937/QĐ-UBND theo Quyết định số 3303/QĐ-

UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh là thủ tục của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền nhằm thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự 

án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 2 đảm bảo phù 

hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và ranh giới phát triển dự án. 

3. Do đó, việc thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án Khu tổ hợp 

nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City - Phân khu 2 theo yêu cầu của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công việc và bất 

kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào của các khách hàng/đối tác đang có giao dịch liên 

quan đến các sản phẩm tại Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn 

Harbor City – Phân khu 1 phù hợp với các quy định của Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển du lịch Vân Đồn và quy định của pháp luật. 

 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

 

 

 


