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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000
Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý
không gian, kiến trúc và cảnh quan ñô thị;
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2010/Nð-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý
không gian xây dựng ngầm ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 495/Qð-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng
phụ cận ñến năm 2035, tầm nhìn ñến năm 2050;
Căn cứ Kết luận số 66-KL/TU ngày 20/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chủ trương thông qua nội dung ñồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 Không gian du lịch
biển vịnh Quy Nhơn;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 153/TTr-SXD ngày
07/10/2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñồ án quy hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên ñồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn.
2. Phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng: Khu vực ven biển ñoạn từ Mũi
Tấn ñến Ghềnh Ráng, thuộc ñịa giới hành chính các phường Ghềnh Ráng, Nguyễn
Văn Cừ, Ngô Mây, Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Lê Lợi, Hải Cảng. Giới cận như sau:

