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CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 03-11-2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3897/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung khu
ñô thị mới Kim Long, huyện Châu ðức

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ
về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ ðịnh mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết ñịnh số
06/2005/Qð-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân
huyện Châu ðức và Tờ trình số 316/TTr-SXD ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Sở Xây
dựng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung ðô thị mới Kim Long, huyện Châu
ðức với nội dung sau:
l. Vị trí khảo sát lập quy hoạch:
- Vị trí trên ñường Quốc lộ 56, thuộc khu vực mở rộng của khu trung tâm xã Kim
Long hiện hữu, huyện Châu ðức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:
+ Phía ðông, ðông Bắc giáp Quốc lộ 56, khu vực ñất cao su và khu vực Hồ Tầm
Bó, tổng chiều dài khoảng 2.250m.
+ Phía Tây và Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu, thuộc ñịa phận thôn Quảng
Long xã Kim Long; tổng chiều dài khoảng 1.900 m.
+ Phía Nam giáp ñường Thạch Long và Dốc 30, Quốc lộ 56; tổng chiều dài
khoảng 2.650 m.

