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LÔ E1 HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ 
TUYẾN ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG BỒNG SƠN 

Mục tiêu Dự án: 
Hình thành khu thương mại dịch vụ về nhà hàng, khách sạn hiện đại về không gian, kiến 
trúc, cảnh quan, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo kết nối với khu vực xung 
quanh, đáp ứng nhu cầu ẩm thực, giải trí và lưu trú của người dân; đồng thời tạo cảnh quan 
kiến trúc hài hòa của khu vực trung tâm thị xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương.
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+ Khu trưng bày sản phẩm đặc sản Hoài Nhơn. 

 
Hình 1: Khu trưng bày sản phẩm đặc sản Hoài Nhơn 

+ Khu nhà hàng: 
o Chuyên phục vụ các món ăn đặc sản Hoài Nhơn. 

 

 
Hình 2 và 3: Nhà hàng Việt 

 
o Chuyên món Nhật Sashimi cá ngừ đại dương. 
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Quy mô dự án:
+ Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng: 110,20 tỷ đồng

+ Quy mô: 1,05 ha

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và khách 
sạn và nhà hàng cùng khuôn viên cây xanh xung quanh.

Địa điểm thực hiện dự án:
Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện trạng sử dụng đất:
Bao gồm các loại: phần lớn là hiện trạng đất vườn kết 
hợp đất ở đang được UBND thị xã thực hiện giải phóng 
mặt bằng.

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án:
+ Đất đai: phần lớn là đất vườn kết hợp đất ở của khu 
dân cư hiện trạng

+ Giao thông thuận lợi, dự án kết nối với trục giao 
thông đường Nguyễn Tất Thành.

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin truyền thông: 
đã được trang bị đầy đủ đảm bảo đáp ứng theo nhu 
cầu của dự án đầu tư.

Thuận lợi & khó khăn của dự án:
+ Thuận lợi: Dự án có vị trí tại trung tâm chính trị, hành 
chính, kinh tế, dịch vụ thương mại của thị xã.

+ Khó khăn: Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh 
thương mại dịch vụ với chi phí ban đầu lớn.

Hiện trạng


