Chiu ngày 01/8/2018, UBND phng Hòa Hi phi hp cùng các ngành chc nng ca Qun Ng
Hành Sn, Vin Quy hoch, các Ban Qun lý d án u t xây dng H tng và Phát trin ô th, u t xây dng Công
trình giao thông thành ph t chc hp ly ý kin v án quy hoch bãi cát chy dc ven bin phía ông các khu
du lch trên a bàn Ng Hành Sn (t phng Khuê M n phng in Ngc, tnh Qung Nam). Tham d có i din các
ch u t d án, khu du lch ven bin và ông o cán b, Nhân dân phng Hoà Hi.
C tri Hunh Vn Dng, khu dân c Tân Trà- An Nông ý kin ti cuc hp
Ti bui hp, bà con Nhân dân u nht trí theo ch trng ca thành ph v vic thu hi din tích t chy dc
ven bin (cách mép nc bin 50m, vi chiu dài gn 7km, din tích 2028m2) phc v công cng. i din các nhà
u t các khu du lch ven bin thuc qun Ng Hành Sn cng ng ý ch trng này, song mt s ch d án ngh
thành ph phi m bo li ích cho doanh nghip, vì hin nay nhiu ch u t ã xây dng công trình cây xanh và
ci to cnh quan trên phn din tích trc khu du lch ca mình hng ra mt bin. Mt s doanh nghip còn ngh
thành ph, sau khi vt 50m t ven bin tr thành t công cng thì doanh nghip, ngi dân u c quyn s dng và
phi có trách nhim gi gìn an ninh trt t, v sinh môi trng.
Dp này, y ban nhân dân phng Hòa Hi cng ã công b Quyt nh phê duyt ca y ban nhân dân
thành ph à Nng v quy hoch chi tit m li xung bin ti khu vc thuc d án Future Property Invet. c bit,
ngoài vic quan tâm m các li xung bin gii quyt nhu cu cho ngi dân, sp n lãnh o thành ph còn quyt
tâm m rng din tích và u t xây dng h tng cho các bãi tm Tân Trà và Non Nc./.
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