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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức,  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

 Kính gửi: 

- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Xây dựng. 

 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật 

Quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2040; 

Căn cứ Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch 
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xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Châu Đức về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

UBND huyện Châu Đức kính trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính như sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức: 

2.1. Phạm vi quy hoạch xây dựng vùng huyện: 

- Phạm vi quy hoạch: Toàn bộ ranh địa giới hành chính huyện Châu Đức 

hiện hữu, được xác định như sau: 

+ Phía Đông giáp : Huyện Xuyên Mộc và tỉnh Đồng Nai. 

+ Phía Tây giáp : Thị xã Phú Mỹ. 

+ Phía Nam giáp : Thành phố Bà Rịa và huyện Đất Đỏ. 

+ Phía Bắc giáp : Tỉnh Đồng Nai. 

 - Diện tích tự nhiên: 42.462,85 ha; gồm 02 đô thị: thị trấn Ngãi Giao, đô thị 

Kim Long và 14 xã: Cù Bị, Xà Bang, Quảng Thành, Bàu Chinh, Bình Giã, Bình 

Trung, Xuân Sơn, Sơn Bình, Láng Lớn, Bình Ba, Suối Nghệ, Nghĩa Thành, Đá 

Bạc, Suối Rao. 

2.2. Mục tiêu: 

- Tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính huyện Châu 

Đức phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, kết nối đồng bộ với các huyện, 

thị xã, thành phố trong tỉnh, các huyện giáp ranh thuộc tỉnh Đồng Nai, cũng như 

vùng Thành phố Hồ Chí Minh; đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các định hướng xây 

dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025 gắn với quá trình đô thị hóa của 

vùng Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và địa bàn huyện Châu 

Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Làm cơ sở hoạch định các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã 

hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về 

dịch vụ thương mại hậu cần cho vùng, khoáng sản, công nghiệp, nông lâm nghiệp, 

văn hóa, du lịch sinh thái và cảnh quan. 

- Làm cơ sở trong việc lập, thu hút các dự án đầu tư, chương trình đầu tư và 

hoạch định các chính sách phát triển, quản lý đô thị và các khu dân cư nông thôn, 

khu vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, v.v ... và hệ thống các công 

trình chuyên ngành, đảm bảo vùng huyện phát triển hài hòa, đồng bộ, có trọng 

tâm, trọng điểm. 

- Làm công cụ quản lý phát triển, kiểm soát không gian toàn huyện, tạo cơ 

hội đầu tư ổn định và bền vững. 



3 
 

2.3. Tính chất, chức năng và vai trò của vùng quy hoạch: 

- Là vùng đô thị hậu cần chia sẻ chức năng đô thị, công nghiệp dịch vụ cấp 

vùng phía Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Là vùng chủ đạo phát triển, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, vùng chuyên canh lớn cây lâu năm, vùng rừng phòng hộ, vùng chăn nuôi gia 

súc, gia cầm.  

- Là vùng phát triển một số ngành công nghiệp đa ngành, công nghệ cao. 

- Là vùng phát triển các không gian dịch vụ du lịch và các vùng cảnh quan 

tự nhiên, khu bảo tồn, dịch vụ du lịch. 

2.4. Dự báo phát triển vùng huyện: 

2.4.1. Các chỉ tiêu kinh tế: 

Đẩy mạnh phát triển và nâng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ; riêng ngành 

nông nghiệp chuyển qua sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. 

* Cơ cấu kinh tế:  

- Năm 2030: Nông, lâm và thủy sản: 30,5%; Công nghiệp - xây dựng: 

40,3%; Thương mại, dịch vụ: 29,2%. 

- Năm 2050: Nông, lâm và thủy sản: 20,0%; Công nghiệp - xây dựng: 

46,0%; Thương mại, dịch vụ: 34,0%. 

Bảng 1. Dự báo chỉ tiêu phát triển kinh tế  

T

T 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Hiện trạng 

2020 

Giai đoạn 

2030 

Giai đoạn 

2050 

1 Cơ cấu kinh tế (%)   100,0 100,0 100,0 

  - Nông, lâm, thuỷ sản % 51,3 30,5 20,0 

  - Công nghiệp, xây dựng % 21,5 40,3 46,0 

  - Thương mại, dịch vụ % 27,2 29,2 34,0 

2 
Thu nhập bình quân đầu 

người (trđ/năm) 
tr.đ/năm  64,4 75÷78 100÷117 

2.4.2. Dân số:  

Việc thu hút các dự án đầu tư phát triển tại các khu công nghiệp, đô thị có 

quy mô lớn như Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức sẽ ảnh hưởng đến quy mô 

dân số theo từng giao đoạn phát triển, cụ thể như sau: 

- Hiện trạng: Dân số toàn huyện đến 31/12/2020 là 165.806 người.  

Trong đó dân số đô thị 32.872 người. Dân số nông thôn 132.934 người.  

Tỉ lệ đô thị hóa 19,83%. 

- Đến năm 2030: Dân số toàn huyện 216.000 người.  

Trong đó dân số đô thị 64.000 ÷ 66.000 người.  

Tỉ lệ đô thị hóa 30,0% 

- Đến năm 2050: Dân số toàn huyện khoảng 260.000 người.  

Phấn đấu nâng cao tỉ lệ đô thị hóa đạt >50%. Đảm bảo phù hợp với tỉ lệ đô 

thị hóa chung của tỉnh và vùng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bảng 2: Tổng hợp dự báo dân số. 
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STT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số  Tổng dân số 

    2020 2025 2030 2040 2050 

TOÀN HUYỆN 165.806      182.100      216.000         246.100       260.000  

1 TT Ngãi Giao 18.820        20.000  26.000          29.000  30.000 

2 ĐT Kim Long  14.052        18.000  20.000          24.000  25.000 

3 Xã Suối Nghệ 11.633        16.000  18.000          21.000  22.000 

4 Xã Bình Ba 9.164        12.000  14.000          18.000  20.000 

5 Xã Nghĩa Thành 13.182        14.600  16.500          18.000  19.000 

6 Xã Đá Bạc 8.754         9.500  10.000          11.000  11.500 

7 Xã Suối Rao 4.089         4.600  5.000           6.000  6.500 

8 Xã Xuân Sơn 9.403         8.800  10.500          10.500  11.000 

9 Xã Sơn Bình 9.760         8.200  10.500          11.000  11.000 

10 Xã Bình Giã 9.069        10.200  14.200          16.000  17.000 

11 Xaõ Bình Trung 7.316         8.500  9.500          10.100  10.500 

12 Xã Quãng Thành 10.927        11.000  12.300          14.000  15.000 

13 Xã Xà Bang 13.400        12.000  15.000          18.000  20.000 

14 Xã Láng Lớn 6.994         8.100  8.000          10.500  11.500 

15 Xã Cù Bị  10.792        12.600  16.500          17.500  18.000 

16 Xã Bàu Chinh 8.451         8.000  10.000          11.500  12.000 

2.4.3. Đất đai:  

❖ Dự báo về nhu cầu đất xây dựng đô thị: 

Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị: Do đặc thù về điều kiện tự nhiên và định 

hướng phát triển đô thị xanh, đô thị du lịch (phù hợp Quy hoạch vùng thành phố 

Hồ Chí Minh và vùng tỉnh), vì vậy chỉ tiêu đất dân dụng đô thị như sau: 

- Tiêu chuẩn đất phát triển đô thị 150÷180 m2/người. 

- Tiêu chuẩn đất dân dụng  80÷100 m2/người. 

 Dự báo quy mô đất phát triển đô thị: 

- Đến năm 2030 khoảng 1.100÷1.200 ha.  

- Đến năm 2050 khoảng 1.400÷1.500 ha. 

❖ Dự báo về nhu cầu đất xây dựng khu dân cư nông thôn: 

- Chỉ tiêu đất ở nông thôn: (300÷500 m2/1 hộ). 

Dự báo quy mô đất phát triển khu dân cư nông thôn:  

- Đến năm 2030 khoảng 1.700÷1.800 ha.  

- Đến năm 2050 khoảng 1.900÷2.000 ha. 

2.5. Định hướng phát triển không gian vùng huyện: 

2.5.1. Quan điểm phát triển vùng huyện: 

 Định hướng phát triển không gian huyện Châu Đức đến năm 2050 nhằm 

thực hiện yêu cầu, cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và 

của tỉnh, phát huy vị trí chiến lược của huyện để phát triển kinh tế xã hội toàn 

diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, khai thác các thế mạnh về 
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đầu mối giao thông, công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa. Xây dựng 

cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết 

các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và 

nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo 

đảm an ninh, quốc phòng. 

- Phát triển không gian vùng huyện Châu Đức đa dạng, phù hợp đặc điểm tự 

nhiên và vị trí địa lý. Tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý (huyện Châu Đức có vị 

trí chiến lược trong không gian phát triển kinh tế của vùng Thành phố Hồ Chí 

Minh, tỉnh Đồng Nai (đặc biệt là Sân bay Long Thành) và tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; tiếp giáp với các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai và thị xã Phú 

Mỹ, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), hệ thống giao thông kết nối liên 

vùng (các tuyến đường giao thông kết nối như Quốc lộ 56, đường Vành đai 4, 

đường Quốc lộ mới (51C) kết nối đường Cao tốc Bến Lức - Long Thành để thúc 

đẩy kinh tế cũng như phát triển không gian vùng huyện.  

- Phát triển đô thị hậu cần chia sẻ chức năng trung tâm công nghiệp cấp 

vùng phía Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.5.2. Mô hình phát triển đô thị: 

Phát triển đô thị theo chuỗi có tính liên kết, hình thành các đô thị trung tâm, 

phát triển lan tỏa bằng các trục giao thông động lực tạo thành chuỗi đô thị liên kết. 

Toàn huyện phát triển với 03 trung tâm:  

- Trung tâm 1: Là thị trấn Ngãi Giao hiện nay, phát triển lan tỏa ra khu vực 

Bình Ba, Bàu Chinh, Láng Lớn, Bình Giã; lấy Ngãi Giao là trung tâm đô thị.  

- Trung tâm 2: Là đô thị Kim Long hiện hữu, phát triển kết nối lan tỏa về  

Xà Bang, Bàu Chinh; lấy Kim Long là trung tâm.  

- Trung tâm 3: Là đô thị - công nghiệp Châu Đức hiện nay, phát triển lan 

tỏa qua xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bình Ba; lấy Suối Nghệ là trung tâm. 

Các khu vực còn lại phía Đông Nam của huyện, phát triểt mật độ thấp theo 

cụm, tuyến dân cư nông thôn, kết hợp phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái, 

ổn định môi trường. 

2.5.3. Phân vùng phát triển: 

Toàn huyện được phân thành 6 tiểu vùng phát triển, cụ thể như sau:  

- Phân vùng 1: Phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao của 

huyện Châu Đức, động lực phát triển là Khu Công nghiệp - Đô thị Châu Đức với 

quy mô khoảng 2.200ha; phạm vi ranh giới tiểu vùng gồm:  Toàn bộ xã Nghĩa 

Thành, xã Suối Nghệ, một phần xã Bình Ba, một phần xã Đá Bạc; diện tích 

khoảng 6.890 ha. 

- Phân vùng 2: Phát triển dân cư kết hợp dịch vụ, du lịch ven hồ Đá Đen, 

gắn kết với đô thị Ngãi Giao, tạo sự liên kết giữa Khu công nghiệp – đô thị Châu 

Đức với các vùng phía bắc vùng nguyên liệu đầu vào cho phát triển công nghiệp; 

diện tích khoảng 4.820 ha, bao gồm xã Láng Lớn, một phần phía Tây xã Bình Ba, 

một phần Bàu Chinh. Trục động lực là tuyến giao thông ĐT 991 (đường Mỹ Xuân 

– Ngãi Giao – Hòa Bình) kết hợp đường huyện 28, 29 . 
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- Phân vùng 3: Vùng đô thị trung tâm; Trung tâm hành chính, chính trị của 

huyện Châu Đức. Phát triển đô thị - dịch vụ hậu cần ngành công nghiệp, nông 

nghiệp cho vùng: bao gồm thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Giã, một phần xã Bàu 

Chinh, đô thị Kim Long, diện tích khoảng 6.950 ha. 

- Phân vùng 4: Khu vực phát triển liên kết đô thị trung tâm huyện với các 

đô thị trong vùng thành phố Hồ Chí Minh và Sân bay quốc tế Long Thành;  

phát triển dân cư, nông nghiệp kỹ thuật cao, dịch vụ hậu cần công nghiệp, bao 

gồn toàn bộ xã Cù Bị một phần xã Xà Bang, Kim Long, trục động lực là tuyến 

Vành đai 4, Quốc lộ 56, Quốc lộ 51C (dự kiến mới) đường huyện 21 (Long 

Thành- Cù Bị- Xà Bang) diện tích khoảng 5.580 ha. 

- Phân vùng 5: Phát triển dân cư, công nghiệp năng lượng, kết hợp khu vực 

khôi phục cảnh quan, hình  thành chuỗi du lịch sinh thái ven hồ Đá Bàng xã Đá 

Bạc, hồ Suối Giàu xã Suối Rao kết hợp duy trì bảo vệ môi trường nguồn nước. 

Bao gồm một phần xã Đá Bạc, Suối Rao và một phần xã Bình Ba với diện tích 

khoảng 3.560 ha. 

- Phân vùng 6: Khu vực dân cư nông thôn gắn liền với cây xanh cảnh quan  

và ổn định môi trường nước, cảnh quan rừng phòng hộ, phát triển đô thị sinh thái, 

du lịch ven hồ Bàu Sen, hồ Sông Ray 1 (tại xã Sơn Bình), hồ Sông Ray 2 (tại xã 

Suối Rao) với mật độ dân cư thấp, kết hợp hình thành chuỗi du lịch sinh thái –nghỉ 

dưỡng, kết hợp duy trì văn hóa dân tộc hỗ trợ du lịch; khu vực chuyên canh nông 

nghiệp, trang trại tập trung chất lượng cao; diện tích khoảng 14.200 ha; bao gồm 

một phần xã Xà Bang, 1 phần xã Đá Bạc, toàn bộ xã Quảng Thành, Bình Trung, 

Sơn Bình, Xuân Sơn, Suối Rao. 

2.5.4. Định hướng phát triển đô thị: 

Để hình thành và phát triển theo mục tiêu chung của tỉnh theo các giai đoạn 

2030, tầm nhìn đến 2050; vùng đô thị của huyện chính là vùng nội thị. 

- Giai đoạn 2021- đến năm 2025: 2 đô thị bao gồm thị trấn Ngãi Giao và đô 

thị Kim Long. 

Dân số đô thị đạt khoảng 41.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 22,0%.  

- Giai đoạn đến năm 2030: 3 đô thị bao gồm: Thị trấn Ngãi Giao, đô thị 

Kim Long, đô thị mới Suối Nghệ (trên cơ sở khu đô thị - công nghiệp Châu Đức).  

Dân số đô thị đạt khoảng 64.000 ÷ 66.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,0%.  

Thị trấn Ngãi Giao đạt đô thị loại IV. 

Đô thị Kim Long đô thị loại V. 

Đô thị Suối Nghệ đô thị loại V. 

- Giai đoạn đến năm 2050:  

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng 

cao tỉ lệ đô thị hóa của huyện phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo 

định hướng của tỉnh và vùng Hồ Chí Minh. Phấn đấu nâng tỉ lệ đô thị hóa 

>50%. 

2.5.5. Định hướng vùng phát triển nông thôn:  
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Dân cư vùng nông thôn sẽ có xu hướng chuyển dịch dần về các khu đô thị, 

dân số khu vực nông thôn cơ bản là tăng tự nhiên. Vì vậy dự báo dân số nông thôn 

như sau: 

 - Đến năm 2030 khoảng 152.000 người, chiếm tỷ lệ 69,0%; gồm 13 xã: Cù 

Bị, Xà Bang, Quảng Thành, Bàu Chinh, Bình Giã, Bình Trung, Xuân Sơn, Sơn 

Bình, Suối Rao, Đá Bạc, Nghĩa Thành, Bình Ba và Láng Lớn. 

Định hướng phát triển: Cải tạo nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội, 

hạ tầng kỹ thuật theo chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.  

Đến năm 2030: Các xã đã đạt chuẩn theo tiêu chí xã nông thôn mới, có 

>50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và >30% xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

Đến năm 2040: 100% xã đạt chuẩn theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao và >50% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến năm 2050: 100% xã đạt chuẩn theo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu. 

2.5.6. Định hướng phát triển công nghiệp: 

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp:  

- Công nghiệp chế biến nông lâm sản, đồ uống: là ngành công nghiệp được 

ưu tiên phát triển, xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương (nguồn nguyên liệu 

địa phương).  

- Công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, điện tử, sinh học; hàng tiêu dùng, 

công nghiệp kho bãi hậu cần cảng hàng không, cảng biển, Logistics. 

- Giai đoạn 2021-2030: 

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp 

Châu Đức; thu hút các nhà đầu tư, tạo tỉ lệ lấp đầy 100% đất công nghiệp. 

+ Triển khai đầu tư và hình thành Cụm công nghiệp địa phương tại Kim 

Long. 

Tổng diện tích đất các khu, cụm công nghiệp khoảng 2.000 ha (Khu công 

nghiệp Châu Đức, Đá Bạc; cụm công nghiệp Ngãi Giao, Kim Long). 

- Giai đoạn 2030 – 2050:  

      Phát triển mới vùng đô thị - công nghiệp tập trung đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện và phù hợp với định hướng phát triển của quy 

hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đặc biệt là các Khu công nghiệp công nghệ cao tại 

xã Bình Ba và xã Cù Bị, đồng thời phát triển các khu đô thị mới trên diện tích đất 

cao su tại xã Xà Bang, Kim Long gắn liền với trục Quốc lộ mới.  Để đón đầu cho 

việc hình thành các đô thị - dịch vụ - công nghiệp hậu cần khi mà các vùng lân cận 

như Phú Mỹ, Long Thành đã hết quỹ đất, hoặc tạo sự cạnh tranh về lợi thế vị trí 

(quỹ đất công và các chính sách thu hút của tỉnh), cũng như phát huy về thế mạnh 

giao thông liên kết vùng nhằm nâng cao tỉ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ 

cho phát triển kinh tế của huyện khi Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phê 

duyệt. 

2.5.7. Định hướng phát triển nông nghiệp: 
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Nông nghiệp: hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn; đẩy mạnh thâm canh, 

ứng dụng công nghệ cao và áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và hiệu quả sản 

xuất, gắn sản xuất nông nghiệp với sơ chế, bảo quản sau thu hoạch và công nghiệp 

chế biến. Nâng cao chất lượng các khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm. Phát 

triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được đồng bộ 

và hoàn chỉnh. 

Tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn, gắn với việc phát triển hợp tác, liên kết 5 nhà 

“nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước - nhà bank” trong sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản 

tiêu biểu. 

Tập trung đầu tư, lựa chọn mô hình quy hoạch và phát triển các khu sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn khoảng 315ha; tiếp tục 

đẩy nhanh và hình thành các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

tại xã Quảng Thành khoảng 400ha. Giai đoạn 2040 tiếp tục hình thành các khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã có điều kiện thuận lợi về nguồn 

nước như Bình Trung, Suối Rao, Sơn Bình, v.v… chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất từ các nông trường cao su có hiệu quả kinh tế không cao qua phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Dự kiến hình thành 02 trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dự 

kiến đặt 01 trung tâm tại đô thị Kim Long (là trung tâm của khu vực phía tây Bắc); 

01 trung tâm tại xã Xuân Sơn (trung tâm tiểu vùng phía Đông). Các trung tâm cần 

đảm bảo các nội dung: cung cấp trang thiết bị, vật tư, giống phục vụ nông nghiệp, 

các dịch vụ sau thu hoạch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phân phối sản phẩm. 

2.5.8. Phát triển du lịch: 

Phát triển du lịch dựa trên lợi thế vùng như cảnh quan hồ, cảnh quan sông, 

cảnh quan rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn của hệ thống sông, thác Sông Ray,…. 

Phát triển du lịch vùng sinh thái rừng, hồ, thác, vùng nông nghiệp.  

Khai thác phát triển các khu, điểm du lịch. 

  - Khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, khu sân gold trong Khu đô thị Châu 

Đức.  

  - Khu du lịch hồ Sông Ray 1 và 2, hồ Tầm Bó, hồ Đá Đen, hồ Đá Bàng, 

v.v… 

2.5.9. Phát triển hạ tầng xã hội: 

Phát triển hệ thống cơ quan, công sở phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển 

tổ chức hành chính mới và định hướng phát triển không gian đô thị, đảm bảo bán 

kính phục vụ nhu cầu người dân đô thị, nông thôn trong tương lai. 

Các cơ quan hành chính cấp đơn vị ở được tổ chức, phân bổ đều trên cơ sở 

cơ quan hiện hữu. Trong thời gian tới cần cải tạo và mở rộng đảm bảo bán kính 

phục vụ người dân theo từng đơn vị quản lý và hướng tới các tiêu chí của đô thị. 

- Hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo: 
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+ Đến năm 2025 có 90% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và 100% 

số xã, thị trấn có ít nhất 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; định hướng đến 

năm 2030 số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đạt 100%. 

+ Đến năm 2025 có 80% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và tại 100% 

xã, thị trấn có ít nhất 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; định hướng đến năm 

2030 số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đạt 100%. 

+ Đến năm 2025 có 100% trường THCS đạt chuẩn quốc gia và đạt chỉ tiêu 

100% số xã có trường THCS đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục phát triển các trường học 

trong giai đoạn sau để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày một cao hơn. 

+ Đối với giáo dục phổ thông trung học: Đến nay có 80% số trường phổ 

thông trung học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu đến năm 2025 có 100% 

trường phổ thông trung học đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục phát triển các trường 

học trong giai đoạn sau 2025 để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày một cao hơn. 

- Hệ thống cơ sở y tế: Hoàn thiện mạng lưới cơ sở y tế từ Trung tâm y tế 

huyện đến các trạm y tế xã, thị trấn; bổ sung đầy đủ các thiết bị kỹ thuật cho các 

cơ sở y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh; kiện toàn đội ngũ 

cán bộ y tế, tổ chức tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đủ về số lượng, phù hợp 

về cơ cấu và đảm bảo về chất lượng.  

- Hệ thống cơ sở văn hóa, thể dục thể thao: Dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn 

thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm văn hóa – thể thao HTCĐ tại 

03 xã: Bàu Chính, Sơn Bình, Suối Rao; tiếp tục xây dựng các tụ điểm sinh hoạt, 

câu lạc bộ tại các cụm dân cư tập trung, trong khu công nghiệp – đô thị. 

Xây dựng mới các công viên cây xanh trong khu ở; công viên cây xanh khu 

trung tâm thị trấn Ngãi Giao, đô thị Kim Long. 

Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao nhằm đáp ứng 

nhu cầu đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục nâng cấp cải tạo để duy trì và đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

2.6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

2.6.1. Định hướng phát triển giao thông:  

- Quốc lộ: 

+ Quốc lộ 56 (hiện hữu): Lộ giới 56,0m. 

+ Quốc lộ mới (trục Đông – Tây của tỉnh và của huyện): Lộ giới đường từ 

56,0m ÷ 64,0m, xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp II, với 6 làn xe trong đô thị, 4 

làn xe ngoài đô thị. 

+ Đường Vành đai 4: Lộ giới 64,0m ÷ 72,0m, đi qua khu vực xã Cù Bị. 

- Đường tỉnh: 

+ Đường tỉnh 991 (Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình): Lộ giới 46,0m.  

+ Đường tỉnh 992 (Hội Bài – Châu Pha –Đá Bạc – Phước Tân): Lộ giới 

46,0m. 

+ Đường tỉnh ĐT 996 (Tân Long – Xuân Sơn): Lộ giới 44,0m. 

+ Đường tỉnh ĐT 997 (Lộc An – Xuân Sơn): Lộ giới 42,0m. 

- Đường huyện:  
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Các tuyến đường huyện hiện hữu trên địa bàn: ĐH 21, ĐH 22, ĐH 23, ĐH 

24 sẽ được nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn đường cấp III đến cấp IV. 

Riêng đường huyện 21 (Quốc lộ 56 - Xà Bang - Cù Bị), nâng lộ giới từ 

42,0m lên 46,0m tương đương lộ giới đường tỉnh, để tạo trục động lực vận tải của 

huyện cũng như vùng, kết nối với cảng hàng không Long Thành và đường Vành 

Đai 4, Quốc lộ 51, 56, cao tốc Hồ Chí Minh – Dầu Giây. 

Các tuyến đường huyện đề xuất xây dựng mới: ĐH 25 (Láng Lớn – Bàu 

Chinh – Quảng Thành), ĐH 26 (Bình Ba – Đá Bạc – Suối Rao), ĐH 27 (Suối 

Nghệ - Nghĩa Thành – Quảng Phú – Phước An), ĐH 28 (Cù Bị - Láng Lớn), ĐH 

29 (Láng Lớn – Suối Nghệ), ĐH 29B(Xà Bang - Láng Lớn – Suối Nghệ), ĐH 29C 

(Bình Giã – Quảng Thành), ĐH 29E (Xuân Sơn – Đá Bạc). Quy mô đường cấp III, 

lộ giới 42,0m. 

- Đường giao thông nông thôn (GTNT): Hệ thống giao thông nông thôn 

được nâng cấp, mở mới theo tiêu chí nông thôn mới. Quy mô các tuyến đường 

GTNT phải đạt từ cấp B trở lên. Nền đường rộng từ 8÷10m. 

- Bến xe: Nâng cấp cải tạo và xây dựng mới các bến xe, bãi xe cho các khu 

vực phát triển: Bến xe Châu Đức (tại thị trấn Ngãi Giao), Bến xe Kim Long, Bến 

xe phục vụ Khu công nghiệp – đô thị Châu Đức; các điểm dừng, đỗ xe tại xã Xuân 

Sơn và xã Láng Lớn. 

2.6.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật: 

* San nền: Cao độ khống chế nền xây dựng đô thị phải đảm bảo không bị 

ngập lụt, giữ được cảnh quan thiên nhiên, hạn chế đào đắp nhiều và tạo địa hình 

thoát nước tốt cho đô thị.  

* Thoát nước mưa: Tiến tới toàn bộ các đô thị và điểm dân cư tập trung có 

hướng phát triển lên đô thị đều xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng.  

Cải tạo, nâng cấp các suối, hồ trong khu vực tạo sự liên kết trong thoát 

nước, thủy lợi tránh ngập úng đô thị. 

2.6.3. Định hướng cấp điện: 

* Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, thông qua hệ thống các 

trạm trong khu vực và trên địa bàn huyện. 

Các nhà máy điện năng lượng mặt trời đã vận hành: 

- Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 01, công suất 48 MW; 

- Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 02, công suất 48 MW; 

- Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 03, công suất 42 MW; 

- Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 04, công suất 42 MW; 

- Nhà máy điện mặt trời Châu Đức, công suất 58 MW; 

- Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó, công suất 28 MW; 

- Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét, công suất 28 MW. 

Sử dụng các trạm 220 kV, 110 kV hiện hữu trên địa bàn huyện, TBA 

110/22kV Ngãi Giao, trạm 110 kV khu đô thị - công nghiệp Châu Đức…  
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Xây  dựng mới trạm biến áp 500/220kV Bắc Châu Đức, cấp điện cho huyện 

Châu Đức. Công suất giai đoạn ngắn hạn là 900 MVA, công suất giai đoạn dài hạn 

là 1800 MVA. 

* Lưới điện: 

- Kết nối lưới điện 500kV: 

+ Xây dựng nhánh rẽ 500kV Bắc Châu Đức – Rẽ Phú Mỹ - Sông Mây và 

Phú Mỹ - Long Thành. 

- Kết nối lưới điện 220kV: 

+ Xây mới nhánh rẽ 220kV Bắc Châu Đức – Rẽ Tân Thành – Châu Đức. 

+ Xây mới nhánh rẽ 220kV KCN Phú Mỹ 3 – Rẽ Tân Thành – Bắc Châu 

Đức. 

- Lưới điện trung thế: 

+ TBA 110/22kV Ngãi Giao: xây dựng 3 lộ ra mới của TBA Ngãi giao để 

chia tải cho các tuyến 471NG, 475NG, 477NG. 

+ Lộ 472NG trạm biến áp 110/22kV Ngãi Giao, dài 7.5km cấp điện cho xã 

Láng Lớn, Bàu Chinh, Kim Long. 

+ Lộ 476NG trạm biến áp 110/22kV Ngãi Giao, dài 9.6km cấp điện cho xã 

Sơn Bình, Xuân Sơn, Bình Giã, Bình Trung. 

+ Lộ 478NG trạm biến áp 110/22kV Ngãi Giao, dài 11 km cấp điện cho xã 

Bàu Chinh, Kim Long, Xà Bang. 

2.6.4. Định hướng cấp nước: 

Nguồn nước khai thác tại các hồ, làm nguồn nước cấp cho các đô thị, khu 

công nghiệp và khu vực nông thôn trong huyện cũng như cung cấp liên kết cho 

các huyện trong tỉnh. 

Hệ thống nhà máy và mạng lưới cấp nước được liên kết trong huyện cũng 

như liên kết vùng tạo sự thống nhất và bổ trợ. 

Nâng cấp mở rộng Nhà máy nước Sông Ray lên công suất dự kiến đến năm 

2030 khoảng 50.000m3/ngđ, đến năm 2040 nâng cấp mở rộng nhà máy nước lên 

khoảng 100.000m3/ngđ cung cấp cho các xã phía Đông của huyện và huyện 

Xuyên Mộc. 

Nâng cấp nhà máy nước Kim Long lên công suất 5.000m3/ngđ. Nguồn nước 

khai thác từ hồ Kim Long, liên kết nguồn với nhà máy nước Hồ Cầu Mới của tỉnh 

Đồng Nai cung cấp cho khu vực phía Bắc của huyện. 

Kết hợp sử dụng Nhà máy nước Khu đô thị - công nghiệp Châu Đức, Nhà 

máy nước hồ Đá Đen, cung cấp cho khu vực phía Tây Nam của huyện. 

Bổ sung thêm nguồn từ nhà máy nước hồ Đá Bàng cung cấp cho khu vực 

phía Nam của huyện 

Các trạm cấp nước nông thôn hiện hữu giai đoạn đầu tiếp tục sử dụng, sau 

khi hệ thống mạng lưới cấp nước từ các nhà máy cấp nước lớn trong vùng được 

triển khai, dẫn nước sạch qua khu vực thì sẽ chuyển các trạm cấp nước thành các 

trạm bơm tăng áp, tạo sự ổn định về chất lượng, đồng nhất trong quản lý và khai 

thác không phân biệt đô thị, nông thôn. 
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2.6.5. Định hướng thông tin liên lạc: 

Phát triển Viễn thông của huyện đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác. Hệ 

thống công nghệ, hạ tầng, mật độ thuê bao... phù hợp với sự phát triển chung của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của cả nước trong lĩnh vực viễn thông. 

2.6.6. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

* Nước thải sinh hoạt: Hệ thống thoát nước dự kiến đối với các khu vực đô 

thị, khu công nghiệp, du lịch tập trung, xây dựng hệ thống thu gom, và nhà máy 

xử lý nước thải riêng. Toàn bộ nước thải phải được xử lý đạt TCVN 14-

2008/BTNMT cột A. 

Khu vực nông thôn là hệ thống thu gom chung giữa nước mưa và nước thải, 

các công trình phải xây dựng bể tự hoại và các hệ thống xử lý cục bộ theo quy 

định pháp luật. 

Các đô thị dự kiến mỗi đô thị xây dựng 1÷2 trạm xử lý làm sạch nước thải . 

Vị trí các trạm xử lý nước thải cần được lựa chọn đảm bảo về khoảng cách 

ly; các dự án phát triển đô thị có quy mô lớn và độc lập bắt buộc chủ đầu tư phải 

xây dựng trạm xử lý nước thải theo quy mô phát thải và đảm bảo tiêu chuẩn xả 

thải. 

Nước thải bệnh viện phải xử lý cục bộ bằng trạm làm sạch riêng và khử 

trùng trước khi xả ra hệ thống thoát nước đô thị. 

* Nước thải công nghiệp: Nước thải của các khu, cụm công nghiệp tập 

trung sẽ xử lý tập trung bằng các trạm làm sạch riêng đạt giới hạn A của TCVN 

40-2011/BTNMT, sau đó mới xả ra môi trường. 

Các trạm xử lý nước thải bắt buộc xây dựng các hồ chứa sự cố kiểm chứng, 

hệ thống quan trắc tự động phía sau các công trình xử lý trước khi xả thải ra môi 

trường. 

* Quản lý chất thải rắn: Quy hoạch trạm trung chuyển CTR ở các khu vực 

có khối lượng thu gom lớn và các vị trí đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường, 

dự kiến mỗi đô thị, xã bố trí 1÷2 điểm trung chuyển tùy theo quy mô cự ly phân 

bố dân cư. 

Chất thải rắn vận chuyển đến khu liên hợp xử lý CTR của tỉnh để xử lý tại 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và theo quy định chung của tỉnh.  

* Nghĩa trang: Đóng cửa các khu chôn cất nhỏ, lẻ (nghĩa địa), không theo 

quy hoạch; sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện (Nghĩa trang Châu Đức tại xã 

Quảng Thành); Ngoài ra kết hợp sử dụng hệ thống hỏa táng của tỉnh tại thành phố 

Bà Rịa. 

2.6.7. Bảo vệ môi trường: 

Hạn chế tác động xấu của hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động sống 

của nhân dân (đặc biệt là khu vực đô thị) đến môi trường; đảm bảo chất lượng môi 

trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cảnh quan khu vực với mục tiêu ngăn chặn 

tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường;  

Tiến tới phát triển bền vững, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ 

môi trường, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của nhân 

dân; phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; 



13 
 

Khu vực phát triển đô thị: Xây dựng các công trình hài hòa, phù hợp, gắn 

với bảo vệ cảnh quan cây xanh, mặt nước; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải, chất thải rắn phát sinh trong khu vực, giải pháp phòng chống ngập lụt và các 

tai biến thiên nhiên; 

Khu vực nông thôn: Xây dựng khu dân cư với mật độ xây dựng thấp, phát 

triển hài hòa cảnh quan và môi trường. Bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa dân 

tộc, xây dựng môi trường sống văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân; 

Khu vực phát triển công nghiệp, khu khai thác VLXD: Định hướng phát 

triển công nghiệp công nghệ cao, hướng tới “sạch”  không gây ô nhiễm môi 

trường, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường công nghiệp hàng năm. Xây 

dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; Tăng cường 

công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm, trình độ, kỹ năng của các cán bộ chuyên 

trách môi trường; 

Khu vực phát triển văn hóa, du lịch: Phát triển du lịch, gắn với bảo vệ môi 

trường, phát huy các giá trị văn hóa địa phương; Thực hiện tốt công tác thu gom, 

xử lý ô nhiễm; Bảo vệ các công trình di tích, lịch sử, văn hóa khu vực, nghiêm 

cấm các hành vi phá hoại, gây ảnh hưởng đến các giá trị lịch sử, văn hóa, tín 

ngưỡng của các quẩn thể, công trình; 

Khu vực nông nghiệp: Phát triển nền nông nghiệp sạch, hiện đại; Kiếm soát 

chặt chẽ hoạt động buôn bán, sử dụng hóa chất bảo vệ thực phẩm, chế phẩm nông 

nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi; Thực hiện tốt công tác thu gom chất thải nguy 

hại trong nông nghiệp (bao bì hóa chất, thuốc kháng sinh…); 

Khu vực đất lâm nghiệp, hồ thủy lợi: Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với 

bảo vệ môi trường nước, tạo không gian xanh, cải tạo môi trường vi khí hậu của 

địa phương; Có kế hoạch khai thác hợp lý, hiệu quả, tăng cường trồng rừng, phủ 

xanh đất trống. 

2.7. Các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện: 

Ưu tiên các dự án hạ tầng khung diện rộng, các công trình đầu mối đảm bảo 

kết nối các khu vực phát triển đô thị và nông thôn; Ưu tiên các dự án đầu tư phát 

triển cho khu vực định hướng lõi đô thị toàn huyện (định hướng thị xã trong tương 

lai); khu vực có khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, v.v... để làm động lực phát 

triển kinh tế của huyện. 

2.7.1. Các chương trình, chiến lược phát triển vùng: 

Mục tiêu 
Chiến lược  

phát triển vùng 
Chương trình dự án 
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 d
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n
g
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Phát triển vùng đô 

thị  

Phát triển đô thị tại các khu vực có động lực dọc theo các trục 

giao thông động lực, đường Vành đai 4, QL56, 51C, các 

đường tỉnh: 991, 992, 996, 997. 

Phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; khu hậu 

cần; chợ trung chuyển hàng hóa. 

Phát triển các khu sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, 

trang trại tại Xuân Sơn, Quảng Thành, Láng Lớn, Suối Rao. 
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Phát triển các vùng 

thương mại dịch vụ 

hỗ trợ sản xuất. 

Phát triển cụm trung tâm thương mại tại Kim Long; cụm 

trung tâm thị trấn Ngãi Giao, Suối Nghệ.  

Phát triển các trung tâm TMDV hỗ trợ sản xuất tại đô thị Kim 

Long và xã Xuân Sơn. 

Chương trình phát 

triển nông thôn. 

Tiếp tục đầu tư để duy trì và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đầu tư xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí phát triển nông thôn mới 

trong thời gian tới. 

Đầu tư trang trại sản xuất, chăn nuôi tập trung. 

Phát triển các khu sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công 

nghệ cao. 

Phát triển các vùng du lịch cảnh quan đặc trưng hồ, nông 

nghiệp sinh thái. 

Phát triển các tuyến 

đường liên kết 

vùng. 

Đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối (51C QL mới) với 

tuyến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc HCM – 

LT – DG, Vành đai 4. 

Phát triển các tuyến 

đường chính liên 

kết vùng. 

Nâng cấp mở rộng  Quốc lộ 56. 

Nâng cấp ĐT 996, 997 liên kết các huyện Long Điền, Đất Đỏ, 

Xuyên Mộc. 

Xây dựng mới đường vành đai từ Suối Nghệ - Cù Bị. giảm áp 

lực QL 56 

Nâng cấp đường Huyện 21 ( Cù Bị - Xà Bang) nối với Sân 

bay Long Thành và đường Vành đai 4. 

Nâng cấp các tuyến đường huyện, đường xã. 

Xây dựng hệ thống đường đô thị Ngãi Giao, Kim Long. 

Nâng cấp, Xây dựng mới các bến xe tại Khu công nghiệp – 

đô thị Châu Đức, các vùng phát triển mới … . 

N
ân

g
 c

ao
 c

h
ất

 l
ư

ợ
n
g
 

số
n
g

 

Phát triển các công 

trình dịch vụ cấp 

vùng 

Xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối cấp 

vùng và tiểu vùng phục vụ sản xuất. 

Cải thiện môi 

trường đô thị 

Chương trình cải tạo và nâng cấp đô thị. 

Nhà máy xử lý nước thải tại Ngãi Giao, Kim Long.  

Đầu tư hệ thống mạng lưới  nước sạch cho các đô thị và điểm 

dân cư nông thôn. 
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Bảo vệ nguồn nước 
Chương trình quốc gia bảo vệ nguồn nước các hồ Đá Đen, 

Sông Ray, Đá Bàng, Kim Long, …. 

Bảo vệ rừng sản 

xuất, rừng phòng 

hộ. 

Xây dựng chương trình trồng mới và bảo vệ vùng rừng sản 

xuất và rừng phòng hộ đầu nguồn, các khu vực quanh các hồ 

chứa nước phát triển trồng rừng bảo vệ nguồn nước. 

2.7.2. Nguồn lực thực hiện: 

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dành chủ yếu xây dựng kết cấu hạ tầng 

và phát triển hạ tầng, các vùng sản xuất tập trung. 
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- Nguồn vốn nước ngoài: Từ các nhà đầu tư chiến lược, đầu tư vào các 

ngành công nghiệp, du lịch. 

- Nguồn vốn từ các doanh nghiệp: Đầu tư vào các hoạt động du lịch, thương 

mại, đô thị, sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện. 

- Nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Kết luận và kiến nghị: 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập tuân thủ theo Luật Quy hoạch, Luật 

Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo mục tiêu, tính 

chất và định hướng phát triển của huyện Châu Đức trong tổng thể của tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu cũng như vùng lân cận. 

UBND huyện Châu Đức kính trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức (Tờ trình này thay thế 

Tờ trình số 4594/TTr-UBND ngày 27/10/2021 của UBND huyện Châu Đức)./. 

Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 

1. Dự thảo Quyế định của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

2. Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 và Quyết định số 

2649/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

3. Nghị quyết số số 258/NQ-HĐND ngày 08/11/2021 của HĐND huyện 

Châu Đức về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

4. Thuyết minh + bản vẽ đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

5. Dự thảo Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 
 

Nơi nhận:      
- Như trên (kính trình); 

- TT. Huyện ủy,  TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Trung. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nguyên Dinh 
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