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KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY NĂM TẤN 

Mục tiêu Dự án: 
Cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến 
năm 2035. Xây dựng đồng bộ khu dân cư hiện đại về không gian, hạ tầng kiến trúc 
đáp ứng nhu cầu sống và sinh hoạt vui chơi giải trí đồng thời kết hợp chỉnh trang các 
khu dân cư hiện hữu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quy mô dự án:
+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 4.653,8 tỷ đồng

+ Quy mô: 135 ha

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư với diện tích 135ha đảm bảo 
theo quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị Hoài Thanh Tây và Hoài Hảo

Địa điểm thực hiện dự án:
Các phường: Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
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Hiện trạng sử dụng đất:
Phần lớn là đất lúa và đất thủy lợi (kênh mương, ao hồ), đất 
trồng cây hàng năm và đất vườn trong cùng thửa đất ở.

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án:
+ Đất đai: phần lớn là đất lúa, đất mặt nước và đất trồng cây lâu 
năm khác gắn liền với đất ở.

+ Giao thông thuận lợi, dự án kết nối với trục giao thông QL1A và 
tuyến đường kết nối từ ĐT.638 đến ĐT.639.

+ 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: Vị trí địa lý của dự án có trục giao thông kết nối 
thuận lợi, dân số đông đúc và gần nhiều Cụm công nghiệp thu 
hút lượng lao động đông đảo.

+ Khó khăn: Chi phí đầu tư dự án ban đầu lớn.

Hiện trạng


