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Mục tiêu Dự án: 
Hình thành khu chế biển thủy hải sản và cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá; Kết nối 
đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cảng biển và hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với khu 
vực xung quanh; đáp ứng việc phát triển ngành sản xuất chế biến thủy hải sản, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CÁC DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ TAM QUAN (GIAI ĐOẠN 2) 
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Quy mô dự án: 
+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 501,68 tỷ đồng

+ Quy mô: 19,1 ha

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh hạ tầng và sản 
xuất, chế biến, thủy hải sản, cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Địa điểm thực hiện dự án:
+ Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện trạng sử dụng đất:
Bao gồm: Phần lớn là diện tích đất nuôi trồng thủy sản, đất sản xuất 
kinh doanh của một số cơ sở và đất xây dựng nhà ở.

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án:
+ Đất đai: Phần lớn là diện tích đất nuôi trồng thủy sản chưa xây dựng 
công trình, đất sản xuất kinh doanh của một số cơ sở và đất xây dựng 
nhà ở hiện hữu.

+ Giao thông thuận lợi, dự án kết nối với QL1A từ trục giao thông đường 
Gò Dài

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải, nước thải, thông tin 
truyền thông: đã được trang bị đầy đủ, đáp ứng theo nhu cầu của dự 
án đầu tư

Thuận lợi & khó khăn của dự án:
+ Thuận lợi: Vị trí xây dựng của dự án đã có tuyến đường kết nối từ 
Quốc lộ 1 đến khu D, khu C cảng cá Tam Quan; Đồng thời, UBND tỉnh 
đang triển khai đầu tư xây dựng tuyến kè dọc sông Thiện Chánh. Cảng 
cá Tam Quan cũng là nơi lượng tàu thuyền và sản lượng đánh bắt lớn 
trong khu vực.

+ Khó khăn: Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng ban đầu tương đối lớn.

Hiện trạng


