
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-KT    Bình Định, ngày         tháng      năm 2022 

V/v chủ trương lập quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư, khu cải 

táng, bãi đổ vật liệu thải phục vụ dự 

án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua 

địa bàn tỉnh Bình Định 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Quy Nhơn;  

- UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn; 

- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, 

Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước. 

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 911/SXD-QHKT ngày 

13/4/2022 về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu 

tái định cư, khu cải táng, bãi đổ vật liệu thải phục vụ dự án đường bộ Cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Quy Nhơn, UBND thị xã An 

Nhơn, Hoài Nhơn, UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy 

Phước tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư, khu cải táng, 

bãi đổ vật liệu thải phục vụ dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, làm cơ sở để quản lý, đầu tư 

xây dựng theo quy hoạch theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên. 

(Chi tiết theo 03 Phụ lục đính kèm) 

2. Giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, 

thành phố nêu trên trong việc lập quy hoạch, triển khai các dự án cho phù hợp với 

tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT N.T.C.Hoàng; 

- Các Sở: NN&PTNT, GTVT,  

TC, KH&ĐT, TN&MT; 

- CVP, PVPKT; 

- Lưu: VT, K4, K19, K14. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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