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THƯ CHÚC MỪNG
Thân gửi: - Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
- Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận được thư
mời tham dự Lễ Khánh thành Dự án Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC
Quy Nhơn của Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC),
tuy nhiên do bận công tác nước ngoài nên Chủ tịch BIDV không tham dự được.
Xin cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của tỉnh Bình Định và FLC.
Thưa các vị Lãnh đạo tỉnh Bình Định và FLC.
Trong nhiều năm qua, BIDV đóng vai trò tích cực, chủ động trên các bình
diện tư vấn, kêu gọi đầu tư, cung ứng vốn và dịch vụ, an sinh xã hội, hỗ trợ có
hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định. Từ việc trao đổi và thống
nhất giữa BIDV và tỉnh Bình Định về các nội dung hợp tác thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội đặc biệt là xúc tiến đầu tư quảng bá phát triển du lịch Bình Định,
trong ba năm liên tiếp từ 2014-2016, BIDV đã chủ động phối hợp với tỉnh Bình
Định tổ chức các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và
quảng bá du lịch vào tỉnh Bình Định. Bằng uy tín của mình, BIDV đã trao đổi
với một số nhà đầu tư lớn trong nước về các tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Bình
Định, trong đó có FLC.
Ngay từ sau lần đầu trao đổi , Chủ tịch FLC đã gây ấn tượng tốt đối với
BIDV. Chủ tịch FLC với tính cách hành động nhưng kiệm lời đã khẩn trương,
lặng lẽ khảo sát và chỉ sau ít ngày đã có đề xuất với tỉnh Bình Định và BIDV về
ý tưởng, kế hoạch đầu tư Dự án Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy
Nhơn tại Eo Gió, Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định chỉ một tháng sau lần khảo
sát. Cuối tháng 5/2015 dự án đã chính thức được khởi công với sự đồng thuận
của Lãnh đạo tỉnh vừa thi công vừa hoàn tất thủ tục, sau hơn 1 năm thi công Dự
án đã hoàn thành với quy mô gần 900 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 500
villas, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, bể bơi lớn, khu vui chơi giải trí và
sân golf 18 hố. Việc hoàn thành dự án với phương trâm thần tốc đúng như tinh
thần của Hoàng Đế Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Qua việc triển
khai dự án, BIDV đã thực sự có thiện cảm với tính cách của Chủ tịch FLC khi
quyết định đầu tư Dự án FLC Quy Nhơn, đó là hành động dũng cảm, táo bạo,
thần tốc và luôn giữ chữ tín.

	
  
	
  
	
  

Bình Định mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế, tuy nhiên vẫn bị đánh giá là
vùng trũng về phát triển du lịch khu vực Nam Trung Bộ, hạ tầng kinh tế du lịch
như khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí cao cấp gần như đóng băng hàng chục
năm nay. Thông qua các dự án tại Quy Nhơn, FLC đã kích hoạt, quảng bá có tính
thuyết phục những giá trị, sức quyến rũ, tiềm năng bất tận của du lịch Bình Định.
FLC đã là đơn vị đi đầu, tiên phong, tạo bước đột phá cho phát triển du lịch Bình
Định và chắc chắn sẽ kích hoạt thêm nhiều dự án quy mô lớn khác triển khai đầu
tư tại Bình Định trong thời gian tới. FLC thực sự là con sếu đầu đàn, lan tỏa tạo
nguồn cảm hứng thôi thúc ý trí, khát vọng của các nhà đầu tư khác đầu tư vào
Bình Định.
Với việc triển khai thành công Dự án Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh
thái FLC Quy Nhơn, tôi tin tưởng rằng giá trị và thương hiệu FLC sẽ được bồi
đắp và tỏa sáng, người dân Bình Định sẽ còn nhớ mãi đến FLC về sự khởi đầu,
mở đường phát triển du lịch Quy Nhơn sẽ là điểm sáng du lịch của quốc gia, khu
vực và quốc tế trong tương lai gần.
Sự kiện FLC Quy Nhơn khai trương không chỉ là sự kiện quan trọng của
FLC mà còn là dấu ấn ý nghĩa trong phát triển du lịch của Bình Định. Tôi xin
chúc FLC bay xa, vươn cao, tỏa sáng và bền vững không chỉ ở Việt Nam mà còn
trong khu vực. BIDV sẽ tiếp tục đồng hành với FLC, hy vọng rằng dự án FLC
Quảng Bình cũng sẽ tiếp nối những thành công của FLC Bình Định, là điểm
nhấn phát triển du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.
Nhân đây BIDV cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Định sớm thuê tư
vấn nước ngoài lập quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, du lịch
Bình Định để đảm bảo du lịch Bình Định phát triển chuẩn mực, đẳng cấp, có tính
hội nhập gắn với bảo tồn truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng nơi đất võ. Về
phát triển hạ tầng kinh tế du lịch, ngoài cụm các dự án của FLC triển khai, lãnh
đạo tỉnh cần chọn lọc các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và thương
hiệu tiếp tục đầu tư theo đúng quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển du
lịch, góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch Bình Định và xem du lịch là ngành
kinh tế mũi nhọn.
Trân trọng!

Trần Bắc Hà
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