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CÔNG BÁO/Số 116/Ngày 16-12-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 4492/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Điền
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính
phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tại Tờ trình 76/TTr-UBND
ngày 11 tháng 9 năm 2006 và Báo cáo thẩm định số 306/SXD-KTQH ngày 20 tháng 11
năm 2007 của Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Điền - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
1. Phạm vi quy hoạch:
Phạm vi quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính của huyện Long Điền hiện
nay với tổng diện tích tự nhiên 7.699,36 ha.
2. Tính chất: là đô thị loại III - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,
dịch vụ, đầu mối giao thông; là trung tâm du lịch và dịch vụ du lịch lớn và là trung
tâm dịch vụ thủy sản.
3. Quy mô dân số và đất đai:
- Dân số: đến 2015 khoảng 140.000 người, đến năm 2025 khoảng 180.000
người; trong đó dân số đô thị đến 2015 khoảng 113.000 người, đến 2025 khoảng
170.000 người;

