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SHOWROOM TRƯNG BÀY, MUA BÁN, BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG, 
CUNG CẤP PHỤ TÙNG XE Ô TÔ, PHƯỜNG BỒNG SƠN

Mục tiêu Dự án: 
Xây dựng mới trung tâm trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp 
phụ tùng xe ô tô hiện đại về không gian, kiến trúc, cảnh quan; đồng bộ 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh đáp ứng nhu cầu của thị trường và 
khách hàng, lợi ích người tiêu dùng và phát huy thế mạnh kinh tế của ngành 
công nghiệp ô tô góp phần phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và trong 
tương lai của thị xã Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

Quy mô dự án: 
+ Tổng vốn đầu tư: 33,85 tỷ đồng 

+ Diện tích: 1,29 ha 

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của Showroom trên phần diện 
tích 12.951,44m2, bao gồm các công trình: Khu trưng bày xe kết hợp văn 
phòng; xưởng bảo trì, giao nhận xe; khu nhà sinh hoạt cho nhân viên và 
khách hàng; Bãi đậu xe và các công trình phụ trợ khác.
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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: 8.894,2m2 đất trồng lúa; 3.079,8m2 đất trồng cây hàng năm 
khác; 51,3m2 đất nghĩa địa; 79,6m2 đất có mặt nước chuyên dùng; 146,2m2 đất 
bằng chưa sử dụng; 241,9m2 đất thủy lợi (mương nước) và 458,5m2 đất giao 
thông (đường đất).

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án: 
+ Đất đai: phần lớn là đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác chưa xây 
dựng công trình.

+ Giao thông: thuận lợi, dự án kết nối với trục giao thông chính đường Quốc lộ 1A 
(đường Nguyễn Văn Linh)

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

Thuận lợi của dự án: 
+ Thuận lợi: Vị trí địa lý của dự án có trục giao thông kết nối thuận lợi là Quốc lộ 
1A, gần Cụm công nghiệp, bến xe Bồng Sơn.

+ Khó khăn: Suất vốn đầu tư lớn, khả năng thu hồi vốn chậm và công tác quản lý 
vận hành đòi hỏi có trình độ, chuyên môn.


