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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bình Định, ngày        tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy 

hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy 

hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-

UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến 

năm 2035; 

Căn cứ Kết luận số 53-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định đến năm 2035; 
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Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 220/TTr-SXD ngày 16/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035, với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

a) Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh: 

- Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất một số khu vực để phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Hoài Nhơn và quy hoạch theo chuyên 

ngành có liên quan; đảm bảo tính khả thi thực hiện theo quy hoạch.  

- Bổ sung quỹ đất phát triển khu đô thị thuộc các phường Hoài Thanh và 

Hoài Thanh Tây nhằm khai thác hợp lý quỹ đất dân dụng đô thị dọc tuyến đường 

mới của tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2754/UBND-KT 

ngày 17/5/2021.  

- Bổ sung quỹ đất phát triển công nghiệp theo định hướng phát triển công 

nghiệp theo chuyên ngành của tỉnh.  

b) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh: Điều chỉnh lộ giới 

một số tuyến đường, cập nhật thiết kế dự án các tuyến đường đã được phê duyệt, 

bổ sung mới các tuyến đường được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. 

 2. Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh:  

Diện tích đất xây dựng đô thị là 2.991,82ha, tăng so với quy hoạch được 

duyệt (2.498,20ha) là 493,62ha. Trong đó: 

- Diện tích đất dân dụng là 1.821,96ha, đạt chỉ tiêu 75,9m
2
/người; tăng so 

với quy hoạch được duyệt (1.671,0ha) là 150,96ha. Cụ thể: 

+ Đất đơn vị ở được duyệt là 1.200 ha, bình quân 50m
2
/người; theo điều 

chỉnh cục bộ đất đơn vị ở là 1.366,89ha, bao gồm: 644,39ha đất đơn vị ở quy 

hoạch và 722,5 ha đất đơn vị ở hiện trạng (trong đó, đất vườn hiện trạng chiếm 

khoảng 45% diện tích đất (325,13ha); đất ở hiện trạng chiếm khoảng 55% 

(397,37ha) do hình thành đô thị trên cơ sở đất ở nông thôn có sân vườn hiện hữu). 

Chỉ tiêu đất đơn vị ở sau khi điều chỉnh là 43,4m
2
/người. 

+ Đất công trình công cộng đô thị sau khi điều chỉnh là 149,36ha. 

+ Đất cây xanh đô thị sau khi điều chỉnh là 122,71ha. Chỉ tiêu là 

5,11m
2
/người. 

- Diện tích đất ngoài dân dụng sau khi điều chỉnh là 1.169,86ha (tăng 

342,66ha do bổ sung chức năng đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp). 

- Diện tích đất khác sau khi điều chỉnh là 39.092,56ha (giảm 493,62ha) do 

chuyển đổi sang các chức năng khác nêu trên. 
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(Có các phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2185/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh. Các nội dung không phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung tại Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, 

Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K4, K14. 

                   KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Tự Công Hoàng   

 



PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /       /2021 của UBND tỉnh) 

STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

I Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất 

01 Khu vực đô thị Nam 

sông Lại Giang, 

thuộc khu phố Định 

Bình, phường Hoài 

Đức 

14,80 Chức năng sử dụng đất 

“Đất cây xanh” 

“Điều chỉnh cục bộ chức 

năng sử dụng đất từ đất 

cây xanh sang đất đơn vị 

ở” 

Theo đồ án QHCXD được phê duyệt 

trước đây chưa có đề xuất và dự án xây 

dựng, kè sông, Đập ngăn mặn. Hiện 

nay, Đập ngăn mặn và hệ thống kè dọc 

sông Lại giang tại khu vực đang được 

hoàn thiện, quỹ đất này nằm trong đê, 

thấp trũng nên cần điều chỉnh điều 

chỉnh cục bộ nhằm khai thác hiệu quả 

sử dụng đất, tạo cảnh quan đô thị ven 

sông Lại Giang, thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

02 Khu vực thương mại, 

dịch vụ,  dân cư dọc 

sông Lại giang, 

thuộc khu phố 1, 

phường Bồng Sơn. 

17,30 Chức năng sử dụng đất 

“Đất công cộng, hỗn hợp 

(DV, TM, VP, O)” 

“Điều chỉnh cục bộ bổ 

chức năng đất đơn vị ở, 

công cộng, thương mại 

dịch vụ” 

Điều chỉnh bổ sung chức năng đất ở 

trong đất thương mại, dịch vụ nhằm 

khai thác hiệu quả sử dụng đất, phát 

triển không gian, cảnh quan đô thị dọc 

sông Lại Giang. 

03 Khu vực thương mại, 28,0 Chức năng sử dụng đất “Điều chỉnh đất ở hiện Khu vực có nhiều dân cư hiện trạng ổn 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

dịch vụ và dân cư 

dọc bờ sông Lại 

Giang, thuộc phường 

Hoài Xuân 

“Đất cây xanh” trạng giữ lại, cải tạo chỉnh 

trang, phát triển khu dịch 

vụ thương mại dịch vụ và 

dân cư dọc sông” 

định nằm xen kẽ; việc di dời GPMB 

không có tính khả thi nên điều chỉnh 

giữ lại, cải tạo, chỉnh trang và tận dụng 

khai thác quỹ đất kết hợp với cảnh quan 

dọc sông Lại Giang để tạo bộ mặt đô thị 

ven sông. 

04 Khu vực Đồng Đất 

Chai, thuộc phường 

Hoài Tân  

25,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung thành 

khu đô thị, dịch vụ thương 

mại” 

Điều chỉnh bổ sung quỹ đất ở nhằm 

khai thác hiệu quả sử dụng đất, phát 

triển không gian đô thị đồng bộ đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

05 Khu vực Bàu Đá, 

phường Hoài Hương. 

16,42 Chức năng sử dụng đất 

“Đất công cộng, hỗn hợp 

(DV, TM, VP, O)” và “Đất 

du lịch” 

“Điều chỉnh cục bộ bổ 

sung chức năng sử dụng 

đất Khu thương mại dịch 

sang và khu dân cư đô thị ” 

Điều chỉnh cục bộ bổ sung chức năng 

đất ở để khai thác hiệu quả sử dụng đất, 

kết hợp cải tạo khu vực Bàu đá, tăng 

cảnh quan đô thị tại khu vực. 

06 Khu Khu đô thị, 

thương mại, dịch vụ 

phía Tây Bàu Hồ, 

thuộc phường Hoài 

Hương. 

3,50 Chức năng sử dụng đất 

“Đất công cộng, hỗn hợp 

(DV, TM, VP, O)” 

“Điều chỉnh bổ sung chức 

năng ở thành Khu dịch vụ 

thương mại và dân cư đô 

thị” 

Để tăng hiệu quả sử dụng đất, bổ sung 

chức năng đất ở tại khu vực để hình 

thành khu ở kết hợp với thương mại - 

dịch vụ phát triển không gian đô thị của 

phường Hoài Hương. 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

07 Khu đô thị dọc sông 

Cạn, thuộc khu phố 

Bình Phú, phường 

Hoài Thanh Tây. 

61,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung thành 

Khu đô thị dọc sông Cạn, 

phường Hoài Thanh Tây” 

Bổ sung quỹ đất phát triển đô thị dọc 

tuyến đường kết nối từ ĐT.638 - 

ĐT.639 (tuyến đường mới của tỉnh) 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 2754/UBND-KT ngày 17/5/2021 

để tạo nguồn thu ngân sách đầu tư xây 

dựng tuyến đường.  

08 
Khu đô thị dọc sông 

Cạn, thuộc thuộc khu 

phố Trường An 1, 

phường Hoài Thanh. 

23,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung thành 

Khu đô thị sông Cạn, 

phường Hoài Thanh” 

09 Khu dịch vụ - 

thương mại và dân 

cư thuộc phường 

Tam Quan Bắc 

2,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất cây xanh” và “Đất 

trung tâm thương mại dịch 

vụ” 

“Điều chỉnh cục bộ bổ 

sung chức năng sử dụng 

đất ở đô thị thành Khu 

Dịch vụ thương mại và dân 

cư thuộc phường Tam 

Quan Bắc” 

Điều chỉnh cục bộ, bổ sung chức năng 

đất ở cho khu thương mại, dịch vụ đảm 

bảo khai thác có hiệu quả sử dụng đất 

tại khu vực dọc quốc lộ 1A cũ kết nối 

với các khu đô thị đang triển khai thực 

hiện. 

10 Khu đô thị Bắc Tam 

Quan, thuộc phường 

Tam Quan. 

12,20 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Điều chỉnh thành đất phát 

triển đô thị thuộc phường 

Tam Quan ” 

Điều chỉnh bổ sung đất dân dụng đô thị 

để phát triển khu đô thị nhằm khai thác 

hiệu quả quỹ đất khi đường thay thế 

đường Trần Phú hoàn thành. 

11 
Khu vực phía Đông 

Trạm thu phí BOT, 
11,30 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Điều chỉnh chức năng sử 

dụng đất thành đất cây 

Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng 

đất, bố trí quỹ đất cây xanh nhằm tạo 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

thuộc phường Hoài 

Đức. 

xanh” cảnh quan đô thị; không gian sinh hoạt 

chung cho người dân khu vực kết hợp 

hệ thống thoát nước cho khu vực phía 

Tây QL 1.  

12 Khu vực phía Đông 

đồng Phú Trăng 

thuộc phường Hoài 

Tân. 

8,60 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Điều chỉnh cục bộ chức 

năng sử dụng đất từ đất 

đơn vị ở sang đất cây 

xanh” 

Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng 

đất, bố trí quỹ đất cây xanh nhằm tạo 

cảnh quan đô thị và không gian sinh 

hoạt chung cho người dân khu vực.  

13 Khu vực trước trụ sở 

UBND phường Hoài 

Xuân, thuộc phường 

Hoài Xuân 

9,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Điều chỉnh cục bộ chức 

năng sử dụng đất từ đất 

đơn vị ở sang đất cây 

xanh” 

Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng 

đất, bố trí quỹ đất cây xanh nhằm tạo 

cảnh quan đô thị và không gian sinh 

hoạt chung cho người dân khu vực.  

14 Khu vực tại đường 

quy hoạch từ ngã ba 

mũi Tàu Tam Quan 

đến ĐT.639, thuộc 

phường Tam Quan 

Nam. 

4,30 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Điều chỉnh cục bộ chức 

năng sử dụng đất từ đất 

đơn vị ở sang đất cây 

xanh” 

Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng 

đất, bố trí quỹ đất cây xanh nhằm tạo 

cảnh quan đô thị và không gian sinh 

hoạt chung cho người dân khu vực.  

15 Khu vực phía Nam 

cây xăng dầu Bảy 

0,80 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Điều chỉnh cục bộ chức 

năng sử dụng đất từ đất 

Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng 

đất, bố trí quỹ đất phát triển thương mại 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Cường, khu phố 

Liêm Bình, phường 

Bồng Sơn. 

đơn vị ở sang đất thương 

mại - dịch vụ” 

- dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả sử 

dụng đất dọc Quốc lộ 1.  

16 Khu vực phía Bắc 

cây xăng dầu Bảy 

Cường, khu phố 

Liêm Bình, phường 

Bồng Sơn. 

0,94 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Điều chỉnh cục bộ chức 

năng sử dụng đất từ đất 

đơn vị ở sang đất cây 

xanh” 

Khu vực này nằm ở ngã tư Đường Lê 

Lợi và Quốc lộ 1 là cửa ngõ trung tâm 

thị xã Hoài Nhơn, việc quy hoạch đất 

cây xanh đô thị tại khu vực này nhằm 

tạo điểm nhấn, không gian mở cho khu 

vực cửa ngõ đô thị.  

17 Khu vực xây dựng 

mới Chợ Tam Quan, 

nhà ở kết hợp thương 

mại – dịch vụ. 

7,24 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

 “Bổ sung quỹ đất phát 

triển đô thị với chức năng 

là Khu thương mại dịch vụ, 

Chợ Tam Quan mới và khu 

dân cư” 

Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử 

dụng đất để phục vụ di dời chợ Tam 

Quan cũ nằm trong trung tâm phường 

Tam Quan, có lưu lượng giao thông lớn 

thường xuyên bị ách tắc và tai nạn, đảm 

bảo quỹ đất phát triển không gian đô 

thị, chỉnh trang khu vực chợ Tam Quan 

cũ. Theo đó phát triển quỹ đất xung 

quanh chợ để phát triển đô thị 

18 Khu vực phát triển 

công nghiệp thuộc 

6,80 Chức năng sử dụng đất 

“Đất công nghiệp” 

 “Điều chỉnh bổ sung khu 

chức năng trung tâm đào 

Để hình thành trung tâm đào tạo nghề 

để phục vụ cho đô thị Hoài Nhơn và 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

khu phố Thiết Đính 

Bắc, phường Bồng 

Sơn. 

tạo nghề vào khu vực phát 

triển công nghiệp” 

khu vực lân cận. 

19 Khu vực tại Ngọc 

Sơn Bắc, thuộc 

phường Hoài Thanh 

Tây. 

3,29 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung khu 

chức năng thương mại - 

dịch vụ  Ngọc Sơn Bắc tại 

phường Hoài Thanh Tây” 

 

Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử 

dụng đất nhằm bổ sung chức năng đất 

thương mại - dịch vụ để phát triển cùng 

với cụm công nghiệp Ngọc Sơn tạo 

động lực phát triển kinh tế - xã hội cho 

khu vực. 

20 Khu vực xây 

dựng chợ đầu mối 

tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp phía 

Bắc tỉnh Bình Định 

thuộc khu phố Thiết 

Đính Nam, phường 

Bồng Sơn 

5,77  
Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung chức 

năng đất công trình công 

cộng (đất xây dựng chợ 

đầu mối)” 

Theo Văn bản số 3733/UBND-KT ngày 

25/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc khảo sát, nghiên cứu đề xuất 

xây dựng chợ đầu mối tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp tại khu vực phía Bắc 

và phía Nam của tỉnh 

21 Khu vực cảnh quan 

rừng tại núi La 

Vuông, xã Hoài Sơn. 

250 Chức năng sử dụng đất 

“Đất lâm nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung chức 

năng du lịch sinh thái kết 

hợp với cảnh quan rừng tại 

Khu vực núi La Vuông có lợi thế về 

cảnh quan thiên nhiên đẹp gồm các 

cánh đồng cỏ, đồi sim, hồ nước… nên 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Khu vực núi La Vuông, 

thuộc xã Hoài Sơn” 

 

cần bổ sung chức năng sử dụng đất 

nhằm đa dạng hóa các loại hình phục vụ 

du lịch để phục vụ nhu cầu cho nhân 

dân địa phương và du khách trong và 

ngoài tỉnh. Việc chuyển đổi đất lâm 

nghiệp sẽ được xem cụ thể khi có dự án 

triển khai. 

22 Khu vực phát triển 

Khu công nghiệp 

Bồng Sơn khu vực 

phía Tây đường quốc 

lộ 1A, khu phố Lại 

Đức, Diễn Khánh, 

Văn Cang, Lại Khánh 

Nam, phường Hoài 

Đức. 

250 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” 

“Bổ sung quỹ đất để phát 

triển khu công nghiệp Bồng 

Sơn tại khu vực phía Tây 

đường Quốc lộ 1A, phường 

Hoài Đức” 

 

Nhằm khai thác lợi thế về năng nguồn 

nhân lực và vị trí địa lý của đô thị Hoài 

Nhơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội cho địa phương (theo 

định hướng tại Quyết định số 2643/QĐ-

UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh) 

23 Mở rộng Cụm công 

nghiệp Ngọc Sơn – 

Hoài Thanh Tây, 

phường Hoài Thanh 

34,46 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” và 

“Đất ở đô thị hiện trạng” 

 “Điều chỉnh bổ sung diện 

tích đất phát triển công 

nghiệp để mở rộng Cụm 

công nghiệp Ngọc Sơn” 

Bổ sung quỹ đất mở rộng Cụm công 

nghiệp Ngọc Sơn để bố trí các cơ sở sản 

xuất đang có nhu cầu đầu tư tại Cụm 

công nghiệp và phù hợp với đề án mở 
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STT Tên vị trí điều chỉnh 

Diện 

tích 

(ha) 

Nội dung được duyệt tại 

Quyết định 2185/QĐ-

UBND ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh Bình Định 

Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Tây. rộng cụm công nghiệp do Sở Công 

Thương đang triển khai. 

24 Khu vực phát triển 

Cụm công nghiệp 

Giao Hội, thuộc 

phường Hoài Tân. 

65,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất nông nghiệp” và 

“Đất lâm nghiệp” 

“Điều chỉnh bổ sung quỹ 

đất phát triển cụm công 

nghiệp Giao Hội, thuộc 

phường Hoài Tân” 

 

Theo định hướng phát triển công nghiệp 

tại đô thị Hoài Nhơn, tạo động lực thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa 

phương (theo Văn bản số 4006/QĐ-

UBND ngày 06/7/2021 của UBND 

tỉnh). 

25 Điều chỉnh vị trí Bến 

xe khách và bến xe 

hàng khu vực Tam 

Quan tại phường Tam 

Quan Bắc ra khu vực 

ngã ba đường Cầu 

chui – La Vuông và 

đường quốc lộ 1A, 

quy mô  

5,0 Chức năng sử dụng đất 

“Đất đơn vị ở” 

“Hoán đổi vị trí sử dụng 

đất, di dời bến xe ra ngoài 

khu vực nội thị và chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất 

sang khu đô thị” 

 

Việc điều chỉnh vị trí quy hoạch Bến xe 

khách và bến xe hàng khu vực Tam 

Quan ra khu vực lân cận nhằm tránh 

ảnh hưởng đến các khu chức năng của 

đô thị; Đảm bảo động bộ cho khu dân  

dụng, đảm bảo mở rộng phát triển 

không gian đô thị tại khu vực này. 

 



PHỤ LỤC 2. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /       /2021 của UBND tỉnh) 

STT Tên vị trí điều chỉnh Nội dung và lý do điều chỉnh 

1 Điều chỉnh lộ giới tuyến đường ĐT.639 đoạn từ cầu Thiện Chánh 

phường Tam Quan Bắc đến hết địa phận thị xã Hoài Nhơn về phía Nam 

lộ giới từ 45m xuống 30m. 

Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch giao thông đã 

được phê duyệt tại Điểm đ khoản 5 Điều 1 “Định hướng 

phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật” 

Điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường, cập nhật thiết kế 

dự án các tuyến đường đã được phê duyệt, bổ sung mới 

các tuyến đường đã có ý kiến thống nhất chủ trương của 

UBND tỉnh.  

Nội dung điều chỉnh phù hợp theo quy định của QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng và QCVN 07-04:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao 

thông. 

2 Điều chỉnh lộ giới các tuyến đường:  Hai Bà Trưng, thuộc Phường 

Bồng Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường dọc kênh Lại 

Giang) từ 14m lên 24m; đường Trần Hưng Đạo, thuộc Phường Bồng 

Sơn (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường quốc lộ 1A) từ 18m lên 28m; 

đường Mai Hắc Đế (Trần Quang Diệu cũ), thuộc phường Tam Quan từ 

16m lên 26m đường quy hoạch số 11 đoạn từ đường Mai Hắc Đế (Trần 

Quang Diệu cũ) đến đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Tam 

Quan từ 24m lên 34m. 

3 Cập nhật tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, phường Tam 

Quan theo thiết kế được duyệt lộ giới 24m. 

4 Cập nhật tuyến đường Đào Duy Từ nối quốc lộ 1A (khu di tích Cây số 

7 Tài Lương) đến đường ĐT638 theo thiết kế được duyệt lộ giới 16m. 

5 Bổ sung tuyến đường kết nối từ đường ĐT638 đến đường ĐT639, đi 

qua phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh và Tam Quan Nam, chiều dài 

tuyến khoảng 7km, lộ giới 30m. 

6 Bổ sung tuyến đường từ Năm Tấn đến đường ĐT639 đoạn qua phường 

Hoài Thanh Tây, chiều dài 1,7km, lộ giới 26,5m. 
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STT Tên vị trí điều chỉnh Nội dung và lý do điều chỉnh 

7 Bổ sung tuyến đường dọc hai bên Sông Cạn từ phường Hoài Xuân đến 

phường Tam Quan Nam, chiều dài tuyến 13,5 km, lộ giới tuyến đường 

phía Tây sông 16m, phía Đông sông 18m. 

8 Bổ sung tuyến đường từ quốc lộ 1A, đoạn Đồng Phú Trăng đến đường 

ĐT638, chiều dài tuyến 2,9 km, lộ giới 16m. 

 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-24T10:39:16+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-24T10:39:17+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-24T10:39:18+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-24T07:57:15+0700


		2021-08-24T10:26:03+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-24T10:39:18+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




