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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                   
Số:         /QĐ-UBND                         Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ  

bờ biển của tỉnh Bình Định 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị Định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; 

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT gày 06/6/2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá 
trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt 
Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và 
đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong 
nhiều năm một khoảng cách 3 hải lý vùng ven biển Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 
tỉnh Bình Định; 

Căn cứ văn bản số 5776/BTNMT-TCBHĐVN ngày 06/11/2019 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ 
bờ biển tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 982/TTr-
STNMT ngày 20/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 
Bình Định với các nội dung sau: 

           Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định gồm 43 
đoạn với 291 điểm gồm đường Ranh giới ngoài (đường mực nước triều cao 
trung bình nhiều năm) và Ranh giới trong (khoảng cách từ đường mực nước 
triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền) với các toạ độ cụ thể tại 28 xã, 
phường thuộc các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố 
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Quy Nhơn như phụ lục chi tiết và bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ 
biển kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù 
Cát, Tuy Phước và UBND thành phố Quy Nhơn triển khai Cắm mốc giới hành 
lang bảo vệ bờ biển và tổ chức công bố Hành lang bảo vệ bờ biển trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

Giao Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy 
Phước và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các xã, phường, 
thị trấn có biển nơi có hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập thực hiện niêm 
yết công khai bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tại trụ sở UBND. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù 
Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 
ngày  ký./. 

 

Nơi nhận:                                                         

- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K13 (15b).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
       
         
 
      
 

Trần Châu 
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