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CHỢ NÔNG SẢN KHU VỰC PHÍA BẮC THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

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 hạ 
tầng kỹ thuật chợ đầu mối cùng các 
hạng mục phụ trợ, dịch vụ khác hiện đại 
về không gian, hạ tầng kiến trúc đáp 
ứng nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng 
hóa của nhân dân phía Bắc tỉnh Bình 
Định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương.

Quy mô dự án:
+ Tổng vốn đầu tư dự kiến: 55,6 tỷ đồng

+ Quy mô: 5ha

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ 
thuật chợ đầu mối về nông sản và công 
trình phụ trợ khác trong dự án với đầy 
đủ chức năng trên diện tích khoảng 
5ha đảm bảo theo quy hoạch phân khu 
1/2000 đô thị Bồng Sơn và định hướng 
phát triển chợ thương mại của thị xã.

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

Phối cảnh dự án

Hiện trạng sử dụng đất:
Phần lớn là đất lúa, trồng cây hàng năm và đất vườn

Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án:
+ Đất đai: phần lớn đất lúa chưa quy hoạch xây dựng

+ Giao thông thuận lợi, dự án kết nối với trục giao thông tuyến ĐT.638 và 
Quốc lộ 1A

+ 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, là 
điểm giao thương cho các huyện Hoài Ân, An Lão và thị xã Hoài Nhơn.

+ Khó khăn: Công tác đầu tư, quản lý khai thác vận hành chợ và các dịch 
vụ phụ trợ chưa đáp ứng, khả năng thu hồi vốn chậm.


