
   

 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                   

 Số:           /UBND-KT                             Bình Định, ngày      tháng      năm 2020              

V/v kế hoạch triển khai thực 

hiện đồ án Quy hoạch phân khu 

tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới 

Long Vân, thành phố Quy Nhơn 
           

Kính gửi: 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; 

- UBND thành phố Quy Nhơn. 

 
 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2555/SXD-QHKT ngày 

29/10/2020 về việc kế hoạch triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 Khu đô thị mới Long Vân, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương về kế hoạch triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Long Vân, thành phố Quy Nhơn theo như đề 

nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên. Giao Sở Xây dựng căn cứ chủ trương 

của UBND tỉnh tại Văn bản số 7293/UBND-KT ngày 30/10/2020, cập nhật các nội 

dung về kế hoạch triển khai thực hiện đồ án quy hoạch, thông báo cụ thể cho các 

cơ quan, đơn vị có liên quan để xúc tiến triển khai kế hoạch thực hiện đồ án Quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Long Vân, thành phố Quy Nhơn cho 

phù hợp, đảm bảo đồng bộ quy hoạch theo quy định. 

2. Đối với phân khu A4, diện tích 12ha, gần khu vực nút giao Quốc lộ 1D: 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện thủ tục để triển khai đấu giá 

quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách tỉnh theo quy định. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                          KT. CHỦ TỊCH                                                                   

- Như trên;                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVPKT; 

- Lưu: VT, K1, K4, K14, K17.    

 

 

 

 

   Nguyễn Phi Long 
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