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CÔNG BÁO/Số 23+24/Ngày 15-6-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1675/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 27 tháng 5 năm 2014

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố phạm vi khu vực cấm neo ñậu tàu thuyền, khai thác,
nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn
________________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc di dời tàu thuyền ñánh cá, lồng bè nuôi thủy sản và xử lý môi trường tại các bãi
tắm trên ñịa bàn trung tâm thành phố Quy Nhơn;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1225/Qð-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bình ðịnh về việc phê duyệt ñề án di dời tàu thuyền, chồ rớ ñang neo ñậu, hoạt
ñộng tại khu vực biển dọc ñường Xuân Diệu - An Dương Vương vào khu vực ñầm
Thị Nại, thành phố Quy Nhơn (Giai ñoạn 1);
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số
1703/TTr-SNN ngày 26/5/2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố phạm vi khu vực cấm neo ñậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng
thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn, bao gồm các ñoạn thẳng nối liền các
ñiểm tọa ñộ từ Mũi Tấn ñến cuối bãi biển Quy Hòa trở vào bờ biển, cụ thể như sau:
- ðiểm A : (Mũi Tấn)

Vĩ ñộ 13046’20”N, Kinh ñộ 109014’52”E

- ðiểm B :

Vĩ ñộ 13044’56”N, Kinh ñộ 109014’58”E

- ðiểm C :

Vĩ ñộ 13044’38”N, Kinh ñộ 109013’52”E

- ðiểm D :

Vĩ ñộ 13044’34”N, Kinh ñộ 109013’49”E

- ðiểm E :

Vĩ ñộ 13043’57”N, Kinh ñộ 109014’07”E

- ðiểm G :

Vĩ ñộ 13043’16”N, Kinh ñộ 109014’02”E

- ðiểm H : (cuối bãi Quy Hòa) Vĩ ñộ 13042’58”N, Kinh ñộ 109012’51”E
(có sơ ñồ kèm theo)

