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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của Quốc gia, là 

tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu tạo 

nên môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an 

ninh, quốc phòng. Sự phát triển của xã hội luôn gắn liền với việc sử dụng đất. Xã 

hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai là nguồn 

tài nguyên hữu hạn và cố định về vị trí, vì vậy cần phải có chiến lược cụ thể để sử 

dụng đất một cách hợp lý, khoa học, sử dụng hiệu quả quỹ đất nhưng trên cơ sở 

sử dụng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà 

nước về đất đai. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập các quy hoạch chi tiết; 

làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất,... và hạn chế việc sử dụng đất chồng 

chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu quả, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, 

kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội. 

Luật Đất đai năm 2013 đã dành Chương IV với 17 điều và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã quy định về công tác 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó quy định thời kỳ quy hoạch sử dụng 

đất là 10 năm, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Quy hoạch sử 

dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và 

thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất 

của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính 

trong một khoảng thời gian nhất định; Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy 

hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.  

Bên cạnh đó, theo Điều 6 - Luật đất đai năm 2013 nguyên tắc sử dụng đất 

“Đúng quy hoạch, kế hoạch sử sụng đất và đúng mục đích sử dụng đất” (Khoản 

1) và “Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích 

chính đáng của người sử dụng đất xung quanh” (Khoản 2). 

Vì vậy, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, 

hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng đất đai để phát triển; hạn chế việc sử dụng đất 

chồng chéo, lãng phí, kém hiệu quả, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, kìm 

hãm phát triển kinh tế - xã hội; là công cụ pháp lý hữu hiệu hỗ trợ quản lý Nhà 

nước về đất đai; là căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... 
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Thành phố Vũng Tàu đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 653/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Ngày 28 tháng 06 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua quá trình tổ 

chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đã đạt được những kết quả tích cực trong 

khai thác sử dụng tiềm năng đất đai, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

Mặt khác, nền kinh tế của thành phố đang từng bước phát triển, nhu cầu 

chuyển đổi đất nông nghiệp sang xây dựng cơ sở hạ tầng ngày một cao. Việc 

chuyển đổi cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi đất nông 

nghiệp có giá trị sản xuất thấp sang các loại hình mời nhằm đáp ứng yêu cầu nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chính vì lẽ đó, việc lập “Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vũng Tàu” 

là cấp thiết, để đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và định 

hướng phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030. 

1. Mục đích 

- Đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng sử dụng đất trên địa 

bàn thành phố, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Vũng Tàu. 

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho 

các ngành, lĩnh vực đến năm 2030 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp 

phường, xã.  

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng, diện tích 

đất cần phải thu hồi, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong giai đoạn 

2021-2030 đến từng đơn vị hành chính cấp phường, xã.  

- Xác định quy mô diện tích, vị trí dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2021-

2030. 

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2021-2030. 

- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành, lĩnh vực, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của Thành phố đến năm 2030. 
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2. Yêu cầu 

- Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên; các nguồn tài nguyên và 

thực trạng môi trường; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; tình hình biến đổi khí 

hậu tác động đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố. 

- Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa 

bàn thành phố; đồng thời các dự án phải đảm bảo tính khả thi. 

- Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ 

tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất 

nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất. 

- Các giải pháp thực hiện phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực 

hiện của thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các 

thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố. 

- Lập “Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

thành phố Vũng Tàu” phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

+ Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của thành phố 

Vũng Tàu. 

+ Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. 

+ Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

+ Dân chủ và công khai. 

+ Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi 

ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. 

3. Nội dung của Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Theo Khoản 2 và Khoản 4, Điều 40 của Luật đất đai năm 2013, nội dung 

của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau: 

- Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và 

cấp xã. 

- Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn 

vị hành chính cấp xã. 

- Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của Thành phố. 

- Xác định vị trí, diện tích các loại đất cần thu hồi trong năm kế hoạch sử 

dụng đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công 

cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. 
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- Lập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Vũng 

Tàu. 

- Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4. Căn cứ pháp lý để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

 Các quy định chung 

- Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 2013; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về 

thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

 Các văn bản chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Văn bản số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; 
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- Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 

và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 

- Văn bản số 4887/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030; 

- Văn bản số 2199/UBND-VP ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chấp thuận thực hiện dự án “Lập quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện”; 

- Văn bản số 2207/ UBND-TNMT ngày 16 tháng 04 năm 2020 của UBND 

thành phố Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương giao thực hiện dự án “Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vũng 

Tàu”; 

 Các quy hoạch, định hướng có liên quan trên địa bàn Thành phố 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (được phê duyệt tại Nghị quyết số 

117/NQ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ); 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vũng Tàu 

(được phê duyệt tại Quyết định số 1651/QĐ-UBND-NĐ ngày 28 tháng 06 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); 

- Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020 

thành phố Vũng Tàu và các phường, xã trên địa bàn thành phố; 

- Niên giám thống kê thành phố Vũng Tàu các năm 2015, 2016, 2017, 2018 

và năm 2019; 

- Các văn bản, tài liệu có liên quan khác. 

5. Phương pháp lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

 Một số phương pháp chính 

- Kế thừa kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, kết quả thống kê đất đai năm 

2020 và các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của thành 

phố Vũng Tàu tại thời điểm năm 2020, biến động sử dụng đất trong giai đoạn 

2016 - 2020.  
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- Kế thừa quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 

năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Vũng Tàu (được phê duyệt tại Quyết định số 

653/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để 

phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 

- Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng 

đến sử dụng đất, từ đó xác định xu hướng biến động và khả năng thực hiện chuyển 

đổi quỹ đất đối với một số loại đất như đất nông nghiệp, đất ở và đất phát triển hạ 

tầng. 

- Tổng hợp, phân tích nhu cầu sử dụng đất theo các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, theo quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực 

đã được cấp thẩm quyền xét duyệt trong thời gian qua. Từ đó đưa ra chỉ tiêu sử 

dụng đất đến năm 2020 cần phải bố trí và điều chỉnh quỹ đất cho hợp lý. 

- So sánh, phân tích phương án điều chỉnh sử dụng đất với phương án quy 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt trước đó để thấy rõ sự hợp lý của phương án điều 

chỉnh. 

 Một số phương pháp hỗ trợ khác 

- Phương pháp hai chiều: Là mối quan hệ giữa quy hoạch cấp trên và quy 

hoạch cấp dưới. Quy hoạch cấp phân bổ chỉ tiêu cho quy hoạch cấp dưới, đồng 

thời quy hoạch cấp trên phải phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của cấp dưới để chỉ 

tiêu phân khai sát với tình hình địa phương hơn. 

- Kết hợp phân tích định tính và định lượng: Là phán đoán mối quan hệ 

tương hỗ giữa phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng đất và ngược lại. Từ đó 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng đất, phát hiện những vấn đề tồn tại và xu 

thế phát triển. Trên cơ sở đó góp phần cho phương án điều chỉnh quy hoạch sẽ 

phù hợp với thực tế hơn. 

- Kết hợp phân tích vĩ mô và vi mô: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bắt 

đầu từ vĩ mô để xác định tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội của toàn địa bàn, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của từng đối tượng 

sử dụng đất, cụ thể hóa, làm sâu thêm, hoàn thiện và tối ưu hóa phương án điều 

chỉnh quy hoạch. 

- Phương pháp cân bằng tương đối: Theo đà phát triển của kinh tế - xã hội, 

sẽ nảy sinh sự mất cân bằng về nhu cầu sử dụng đất, do đó quy hoạch sử dụng đất 

là một quy hoạch động. Sự mất cân đối trong sử dụng đất luôn được điều chỉnh 

nhờ vào phương pháp cân bằng tương đối. 

-Phương pháp bản đồ: Nhằm phản ánh kết quả quy hoạch, kế hoạch sử sụng 

đất thông qua không gian đồ họa. 
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- Phương pháp SWOT: Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và nguy cơ trong sử dụng đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.  

- Phương pháp đánh giá đất đai: Dùng để đánh giá chất lượng đất đai. Trên cơ 

sở so sánh, đối chiếu chất lượng đất đai với nhu cầu sử dụng đất để xác định mức độ 

thích nghi của đất đai với loại hình sử dụng và đánh giá tính khả thi của phương án 

điều chỉnh. 

- Ứng dụng công nghệ GIS: Dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu không gian và 

thuộc tính làm cơ cở để đánh tác động của phương án điều chỉnh QHSDĐ đến 

kinh tế - xã hội và đặc biệt là tác động đến môi trường. 

- Phương pháp dự báo: Ứng dụng để dự báo sự phát triển của kinh tế - xã 

hội, dự báo nhu cầu SDĐ,… 

6. Sản phẩm giao nộp 

Loại sản phẩm, yêu cầu về nội dung, tính pháp lý và kỹ thuật của các sản 

phẩm được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT (12/4/2021) bao gồm: 

- Báo cáo thuyết minh kèm theo các loại bản đồ A3, A4 và phụ biểu số liệu. 

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. 

- CD ghi các sản phẩm trên (báo cáo, số liệu, các loại bản đồ số). 

I. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC 

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

và nhân văn 

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH TÌNH THỰC 

HIỆN QH, KHSDĐ KỲ TRƯỚC 

1. Nhóm đất nông nghiệp 

2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

3. Nhóm đất chưa sử dụng 

III. PHƯƠNG ÁN LẬP QHSDĐ 

ĐẾN NĂM 2030 

1. Định hướng SDĐ 

2. Phương án QHSDĐ  

3. Đánh giá tác động của phương 

án đến KT - XH và môi trường 

IV. LUẬN GIẢI 

1. Tận dụng cơ hội để phát huy thế mạnh (O/S). 

2. Tận dụng điểm mạnh để giảm thiểu những 

nguy cơ (S/T). 

3. Nắm bắt cơ hội để giảm thiểu những điểm 

yếu (O/W). 

4. Giảm thiểu điểm yếu để ngăn chặn những 

nguy cơ (W/T). 

SWOT 

TÍCH HỢP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH 

Đưa ra điểm mạnh 

(S), điểm yếu (W), 

cơ hội (O) và nguy 

cơ (T) 

Đưa ra điểm mạnh 

(S), điểm yếu (W), 

cơ hội (O) và nguy 

cơ (T) 

Hình 0-1: Quy trình thực hiện phương pháp SWOT trong điều chỉnh QHSDĐ 
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- Các sản phẩm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ nhân sao và lưu 

giữ tại: 

+ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu      : 01 bộ; 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  : 01 bộ; 

+ UBND thành phố Vũng Tàu       : 01 bộ; 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu  : 01 bộ. 
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Phần I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

 Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Thành phố Vũng Tàu có tổng diện tích tự nhiên là 15.089,60 ha; thuộc phía 

Nam của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh 95 km về phía Đông 

Nam theo đường bộ, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 16 phường và một 

xã (Long Sơn). Về diện tích xếp 5/8 huyện. Thành phố có 115 khu phố và 1.453 tổ 

dân phố. Là địa phương cửa ngõ quan trọng của vùng Đông Nam Bộ ra biển. 

Bảng I-1: Diện tích theo đơn vị hành chính 

STT Đơn vị hành chính  Diện tích (ha)  Tỷ lệ (%) 

1 Phường 1 178,18 1,18 

2 Phường 2 293,68 1,95 

3 Phường 3 90,04 0,60 

4 Phường 4 80,92 0,54 

5 Phường 5 399,81 2,65 

6 Phường 7 162,49 1,08 

7 Phường 8 198,93 1,32 

8 Phường 9 329,57 2,18 

9 Phường 10 404,03 2,68 

10 Phường 11 1.040,19 6,89 

11 Phường 12 3.708,93 24,58 

12 P. Nguyễn An Ninh 480,07 3,18 

13 P. Rạch Dừa 610,65 4,05 

14 P. Thắng Nhất 859,76 5,70 

15 P. Thắng Nhì 273,46 1,81 

16 P. Thắng Tam 249,92 1,66 

17 X. Long Sơn 5.728,97 37,97 

  TỔNG 15.089,60 100,00 

(Nguồn: Kiểm kê đất đai năm 2019) 

Thành phố Vũng Tàu có ba mặt tiếp giáp biển với tổng chiều dài bờ biển là 

48,1km. Vị trí tiếp giáp: 

- Phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông. 
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- Phía Tây giáp vịnh Gành Rái. 

- Phía Bắc giáp thành phố Bà Rịa, một phần huyện Tân Thành, huyện Long 

Điền 

Vũng Tàu được Nhà nước công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 

2013, là một trong những trung tâm du lịch, nghĩ mát, dịch vụ, giao dịch thương 

mại của vùng và của quốc gia, một trung tâm khai thác và dịch vụ dầu khí của cả 

nước và là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng 

Nam Bộ. Là đô thị thuộc vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, một trong 06 thành 

phố biển của cả nước. 

 

Hình I-1: Biểu đồ diện tích theo đơn vị hành chính 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Thành phố Vũng Tàu là vùng đất có địa hình khá đa dạng được chia thành 

các dạng đặc trưng như sau: 

a) Địa hình núi cao: Bao gồm 2 khu vực:  

Khu bán đảo Vũng Tàu 

Khu đảo Long Sơn. 

b) Dãy cồn cát tự nhiên: Vũng Tàu có dãy đồi cát nằm song song với bãi 

biển ở hướng Đông – Nam (bãi Thùy Vân), chạy từ chân núi Tao Phùng đến Cửa 

178,18

293,68

90,04

80,92

399,81

162,49

198,93

329,57

404,03

1.040,19

3.708,93

480,07

610,65

859,76

273,46

249,92

5.728,97

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00

Phường 1

Phường 2

Phường 3

Phường 4

Phường 5

Phường 7

Phường 8

Phường 9

Phường 10

Phường 11

Phường 12

P. Nguyễn An Ninh

P. Rạch Dừa

P. Thắng Nhất

P. Thắng Nhì

P. Thắng Tam

X. Long Sơn

Biểu đồ diện tích theo đơn vị hành chính cấp xã
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Lấp với chiều dài khoảng 10 cây số. Đồi cát cao nhất là 32m nằm trong phường 

Thắng Nhất, đồi thấp nhất cao 4m ở phường Thắng Tam. Ngoài ra, còn vài đồi 

cát nằm rải rác giữa khu phố Thắng Nhất và Phước Thắng. Độ dốc thoải từ 5-

10%; 

c) Khu vực đất cao: Bao gồm 4 khu vực: Khu vực Phường 10 (cao độ 

trung bình 6m); Khu trung tâm (cao độ từ 3 – 6 m); Khu Chí Linh (cao độ nền từ 

3 – 5 m); Khu sân bay Vũng Tàu (cao độ nền từ 3 – 4 m). 

d) Khu đất đầm lầy, trũng: Bao gồm 2 khu vực: 

- Khu đất đầm lầy, trũng: Có cao độ nền từ 0,5 – 1,5m, nằm giữa bán đảo 

Vũng Tàu, chạy dọc suốt từ hồ Bàu Sen đến hồ Cửa Lấp. 

- Các khu vực nhiễm mặn : Bến Đình, Đông Xuyên, Cửa Lấp và khu vực từ 

Ẹo Ông Từ đến cầu Cỏ May 

e) Khu Gò Găng: Được chia thành 2 khu vực chủ yếu: 

- Khu vực cao (cao độ từ 1,8 – 2,2m): Được tạo thành do quá trình thổi cát 

của gió, hiện tại đang trồng điều và cây ăn quả. 

- Khu vực trũng: Chịu ảnh hưởng của thủy triều, đây là khu vực rừng cây 

ngập mặn, một số nơi được khai thác sử dụng làm đầm nuôi tôm và ruộng muối. 

f) Khu Long Sơn: 

Đảo Long Sơn có 3 dạng địa hình chính: Vùng đồi núi (Đồi 84 và Núi Nưa), 

vùng bình nguyên (nằm giữa Núi Nưa và Đồi 84), vùng sình lầy ven biển ngập 

mặn 
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Hình I-2: Bản đồ đơn vị hành chính tp. Vũng Tàu 

1.1.3. Khí hậu 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có vị trí vừa giáp với vùng trung du vừa nằm ven 

biển Đông nên khí hậu trong vùng vừa mang tính chất khí hậu ven biển vừa mang 

hình thái khí hậu vùng trung du, tuy nhiên đặc trưng nổi bật vẫn thuộc vùng khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia hai mùa rõ rệt 

Ở Thành phố Vũng Tàu quanh năm là mùa du lịch vì nhiệt độ luôn duy trì 

ở mức ổn định, không quá lạnh hay quá nóng lý do bởi vị trí của TP được bao bọc 

bởi biển, các cánh rừng, các ngọn núi cao, ngoài ra còn có sông và nhiều hồ nước 

lớn giúp khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ ôn hòa. 

Bảng I-2: Một số chỉ tiêu về mưa ở các trạm 

Nguồn: Tuyển tập nghiên cứu khí tượng thuỷ văn (Tập 1) 

Số  

TT 
Trạm 

Ngày tháng 

Số ngày 

trong 

mùa 

mưa 

thực sự 

Tổng 

lượng 

mưa 

trong 

mùa mưa 

thực sự 

Tổng số 

ngày có 

mưa trong 

mùa mưa 

thực sự 

E F G H (ngày) (mm) (Ngày) 

1 Vũng Tàu 5-V 27-V 19-X 18-XI 152 1.142 95 
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Số  

TT 
Trạm 

Ngày tháng 

Số ngày 

trong 

mùa 

mưa 

thực sự 

Tổng 

lượng 

mưa 

trong 

mùa mưa 

thực sự 

Tổng số 

ngày có 

mưa trong 

mùa mưa 

thực sự 

E F G H (ngày) (mm) (Ngày) 

2 Bà Rịa 5-V 24-V 13-X 5-XI 142 1.163 70 

3 Biên Hoà 30-IV 21-V 26-X 26-XI 158 1.598 81 

Diễn giải: 

- E: ngày kết thúc mùa khô thực sự   - G: ngày kết thúc mùa mưa thực sự 

- F: ngày bắt đầu mùa mưa thực thực sự   - H: ngày bắt đầu mùa khô thực sự 

Mỗi năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Thành phố Vũng Tàu 

là địa điểm đặc trưng của khí hậu biển, thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch 

cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng nói chung và của thành phố nói 

riêng. 

1.1.4. Thủy văn 

Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có nhiều con sông lớn như: Sông Dinh, 

sông Chà Và, sông Bà Cội và sông Mũi Giùi. Ngoài ra, thành phố còn có một số 

con rạch nhỏ như rạch Bến Đình và rạch Cửa Lấp. 

Sông Dinh đứng thứ hai sau hệ thống sông Ray về cung cấp nước ngọt cho 

sản xuất và sinh hoạt. Sông Dinh bắt nguồn từ vùng núi cao Châu Thành - nơi 

giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm 10 chỉ lưu nhập vào. 

Phần còn lại ở phía Bắc Tp. Vũng Tàu là khu vực Gò Găng thuộc hạ lưu 

lưu vực sông Thị Vải. Lòng sông rộng và sâu lại ít bị bồi lắng nên rất thuận lợi 

cho việc xây dựng các bến cảng, đặc biệt là cảng nước sâu 
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Hình I-3: Hệ thống lưu vực sông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên nước 

* Nguồn nước mặt:  

Sông Dinh là một trong những con sông quan trọng nhất của tỉnh cũng như của 

thành phố, có khả năng cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và tưới tiêu với khối lượng 

lớn. 

 * Nguồn nước ngầm:  

Nước ngầm: Chất lượng nước ngầm tại thành phố thuộc loại nhạt và có một 

số khu vực bị nhiễm phèn. Một số giếng có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

1.2.2. Tài nguyên rừng 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của thành phố là 2,242.31 ha. Đa số các khu 

rừng đều là rừng phòng hộ, rừng mang tính chất ngập mặn có tác dụng trong việc 

điều hòa khí hậu, hạn chế sự ô nhiễm môi trường thành phố. 

1.2.3. Tài nguyên biển 

Đường bờ biển của Vũng Tàu dài 48,1 km, với dốc thoải từ 3 – 80. Bãi biển 

với cát trắng, sóng thay đổi theo mùa. Bao gồm các bãi: Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi 

Dứa, Bãi Nghinh Phong, Bãi Dâu, Bãi Mơ. Đối với ngành đánh bắt hải sản và 

khai thác dầu khí, vùng biển Vũng Tàu là cửa ngõ đường thủy quan trọng của khu 

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



  Quy hoạch Sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vũng Tàu 

15 

 

vực Nam Bộ hướng ra Biển Đông và thế giới, thuận lợi cho việc xây dựng hệ 

thống cảng biển và cảng sông với diện tích lớn. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Bên cạnh dầu mỏ và khí thiên nhiên có trữ lượng lớn, khoáng sản chính của 

thành phố là đá xây dựng có chất lượng tốt và trữ lượng lớn, nhưng khả năng khai 

thác bị hạn chế. 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn 

Theo ghi nhận và các nghiên cứu lịch sử, Vũng Tàu là địa danh có từ lâu. 

Vũng Tàu từng có tên là Tam Thắng để ghi lại sự kiện thành lập ba làng đầu tiên 

ở đây: Thắng Nhất, Thắng Nhị, Thắng Tam. Nhờ có vị trí thuận lợi, từ giữa thế 

kỷ XVIII Vũng Tàu đã trở thành nơi hội tụ buôn bán. Toàn thành phố đã có 76 di 

tích, trong đó có 17 di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia, 01 di tích xếp hạng cấp tỉnh 

(theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu). Các lễ hội ở đây chủ yếu liên quan đến các hoạt động tôn giáo và tín 

ngưỡng. 

 Phân tích hiện trạng môi trường. 

Vũng Tàu có cảnh quan phong phú và đa dạng. Nhiều điểm du lịch, thắng 

cảnh đẹp tập trung tại địa bàn mà hạt nhân là Bãi Sau và Bãi Trước. Trong đó, 

Núi Lớn và Núi Nhỏ được xem như là cảnh quan chủ thể cho việc tạo bố cục 

không gian kiến trúc đô thị. Công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ cảnh quan, môi 

trường trong những năm qua luôn được toàn bộ hệ thống chính trị quan tâm thực 

hiện. Trong những năm qua, Thành phố đã liên tục tổ chức nhiều biện pháp để trả 

lại bãi biển xanh sạch, sắp xếp các hộ kinh doanh tại khu vực Bãi Sau, các bãi tắm 

đạt tiêu chuẩn nước biển ven bờ phục vụ cho du lịch. 

Một số chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: Tỷ lệ che phủ cây 

xanh đạt 30 %; tỉ lệ che phủ rừng đạt 13,02 %.Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô 

thị được thu gom, xử lý đảm bảo quy chuẩn môi trường đạt 98%. Tỷ lệ chất thải 

rắn y tế được thu gom, xử lý đảm bảo quy chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ 

chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, xử lý đảm bảo quy chuẩn 

môi trường đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp nguy hại được thu gom, 

xử lý đảm bảo quy chuẩn môi trường đạt 90%. Duy trì tỷ lệ dân số được cung 

cấp nước sạch đạt 100%. 

 Đánh giá chung. 

1.4.1. Thuận lợi 
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- Vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, nằm trong vùng đô thị Tp.HCM, nằm 

trong vùng năng động nhất của nước ta, đồng thời là vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam và vùng Đông Nam Bộ; 

- Bờ biển dài, lòng sông rộng và sâu, thuận lợi cho việc xây dựng một hệ 

thống cảng đa dang về qui mô và công dụng. Đây là lợi thế to lớn để phát triển 

các ngành kinh tế biển; 

- Điều kiện khí hậu của môi trường biển, thuận lợi cho việc phát triển ngành 

du lịch với nhiều bãi tắm và di tích lịch sử nổi tiếng, lợi thế phát triển ngành 

thương mại dịch vụ; 

- Thềm lục địa rộng, thuận lợi cho việc phát tirển ngành khai thác và chế 

biến thuỷ sản. 

1.4.2. Khó khăn 

- Vũng Tàu là vùng đất thấp, quỹ đất xây dựng hạn chế. 

- Địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi vùng cửa biển, gây khó khăn 

cho công tác quản lý cũng như giao lưu, trao đổi hàng hoá với các vùng khác. 

- Vành đai ngoại thị hẹp, hạn chế nhu cầu phát triển các đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ cho đô thị. Sức chứa về không gian có giới hạn trong khi yêu cầu 

phát triển là rất lớn, dễ dẫn đến sự quá tải nếu không có biện pháp phù hợp. 

2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 

 Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

 Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

2.2.1. Tăng trưởng kinh tế 

Kinh tế Vũng Tàu với mũi nhọn là công nghiệp dịch vụ thăm dò và khảo 

sát dầu khí ở thềm lục địa phía Nam. Ngoài ra, kinh tế địa phương tập trung vào 

xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch và nghỉ mát, đánh bắt và chế biến hải sản. Trong 

những năm qua, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hạ tầng được đầu tư phát 

triển, tài nguyên được sử dụng ngày càng có hiệu quả. 

2.2.1.1. Dịch vụ - thương mại 

Đến năm 2020, dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 73,37% trong cơ cấu 

các ngành kinh tế. Doanh thu tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,9%1. Trong 

 

 

 
1 Doanh thu dịch vụ - thương mại năm 2020 đạt 212.485 tỷ đồng 
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đó, dịch vụ du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thành phố đề ra nhiều 

giải pháp quyết liệt tập trung chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường các bãi biển, 

xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, để phấn đấu xứng đáng với thương hiệu một 

đô thị du lịch biển. Trong giai đoạn 2015-2020, Thành phố đã phát triển nhiều cơ 

sở nghỉ dưỡng cao cấp để phục vụ khách du lịch, tính đến nay toàn Thành phố có 

khoảng 800 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; lượng khách du lịch đến Thành phố 

không ngừng tăng qua các năm, với khoảng 23 triệu lượt người/5 năm. Trong 5 

năm Thành phố đã có thêm 03 siêu thị quy mô lớn, 04 trung tâm thương mại, 83 

cửa hàng tiện ích và 30 máy bán hàng tự động, góp phần hoàn thiện mạng lưới bán 

lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại.  

2.2.1.2. Công nghiệp 

Đến năm 2020, công nghiệp chiếm tỷ trọng 17,51% cơ cấu kinh tế. Giá trị 

sản xuất2 tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,55%. Hiện toàn Thành phố có 

1.274 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước với 1.222 cơ sở. Những hạng mục ban đầu của cơ sở hạ tầng khu công nghiệp 

hóa dầu Long Sơn đã được triển khai. 

2.2.1.3. Nông nghiệp 

Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 9,12% cơ cấu kinh tế, tăng trưởng bình quân 

hằng năm đạt 11%. Giá trị sản xuất chủ yếu đến từ đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải 

sản3. Về đánh bắt, toàn Thành phố hiện có 2.003 tàu thuyền từ 20 CV trở lên, 1.171 

ha diện tích nuôi trồng thủy, hải sản các loại. Diện tích nuôi trồng đang từng bước 

thu hẹp do phát triển công nghiệp và đô thị, kể cả số tàu thuyền đánh bắt. Tuy nhiên, 

giá trị hải sản vẫn tăng trưởng do năng suất nuôi trồng và sản lượng tàu đánh bắt 

xa bờ được cải thiện. 

 

Hình I-4: Cơ cấu các ngành kinh tế năm 2020 

 

 

 
2 GTSX công nghiệp năm 2020 đạt 28.410 tỷ đồng 
3 GTSX ngành ngư nghiệp năm 2020 đạt 10.370 tỷ đồng 
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2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Kinh tế của thành phố trong 10 năm qua tiếp tục tăng trưởng khá. Trong 10 

năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng tăng dần thương 

mại - dịch vụ, CN-TTCN, giảm dần tỷ trọng trong khu vực nông - lâm - thuỷ sản. 

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng bền vững, tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng cao, sự 

chuyển dịch cơ cấu trên mang tính tích cực. 

Bảng I-3: Số liệu kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu 

giai đoạn 2010-2020 

Nguồn: Chi cục thống kê Tp. Vũng Tàu 

CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 
Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

I- CÔNG NGHIỆP        

* Giá trị sản xuất        

- Giá trị hiện hành Tỷ đồng 4.200,0 15.450,0 28.410,0 

II- Thương mại - dịch vụ        

* Tổng doanh thu Tỷ đồng 31.100,0 116.300,0 212.485,0 

- Doanh thu thương mại " 24.400,0 90.100,0 164.800,0 

- Doanh thu dịch vụ " 6.700,0 26.200,0 47.685,0 

Trong đó : - DV-Du lịch " 1.840,0 7.210,0 8.652,0 

- Dịch vụ vận tải " 1.560,0 5.300,0 8.414,0 

III- Nông -lâm- ngư nghiệp        

1 - Nông nghiệp  2.441,0 5.529,0 10.403,0 

* Giá trị sản xuất        

- Giá trị hiện hành Tỷ đồng 41,0 39,0 33,0 

2 - Ngư nghiệp        

* Giá trị sản xuất        

- Giá trị hiện hành Tỷ đồng 2.400,0 5.490,0 10.370,0 

So với sự chuyển dịch cơ cấu của tỉnh là đúng hướng. Cơ cấu kinh tế do 

thành phố quản lý có tính khá ổn định thương mại, dịch vụ chiếm chủ yếu, tiếp 

theo là công nghiệp và cuối cùng là nông lâm thủy hải sản. 

2.2.3. Phát triển các ngành 

Trong những năm qua, Vũng Tàu luôn duy trì được mức tăng trưởng kinh 

tế ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư và phát triển, lĩnh 

vực văn hóa – xã hội được quan tâm chú trọng, góp phần tạo bộ mặt đô thị xanh, 
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sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng trong lòng nhân dân thành phố và mỗi 

du khách khi ghé thăm. 

Lĩnh vực dịch vụ du lịch của thành phố đã có những bước chuyển biến tích 

cực. Kết cấu hạ tầng ngành du lịch từng bước được xây dựng đồng bộ, thu hút 

nhiều dự án đầu tư; nhiều khách sạn nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế được xây 

dựng, bước đầu đã hình thành những khu vui chơi giải trí mới.  

Lượng khách du lịch đến thành phố không ngừng tăng qua các năm. Dịch 

vụ vận tải luôn được các doanh nghiệp đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất 

lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trên địa 

bàn. 

Với lĩnh vực văn hóa – xã hội, thành phố luôn bảo đảm thực hiện tốt các 

chế độ chính sách và chăm sóc, thăm hỏi thường xuyên 8.500 đối tượng người có 

công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ; quan tâm thực hiện các chế độ 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức nhiều đợt quyên góp gây quỹ cho trẻ 

mồ côi, người già không nơi nương tựa, người tàn tật và giúp đỡ người nghèo. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng công tác đào tạo, dạy nghề và giới thiệu 

việc làm cho người lao động. Thành phố đã liên kết với các cơ sở dạy nghề đào 

tạo nghề cho lao động và giải quyết việc làm cho các lao động có nhu cầu làm 

việc. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân đã có nhiều chuyển 

biến tích cực; thái độ phục vụ và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế 

được nâng lên; các cơ sở y tế đã từng bước được đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu 

cầu khám chữa bệnh... 

2.2.4. Y tế 

Công tác y tế được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân 

dân được đảm bảo, mạng lưới y tế được củng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị 

được đầu tư nâng cấp; đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh 

trong nhân dân.  

Hệ thống y tế của thành phố gồm: 1 bệnh viện, 1 trung tâm y tế, 2 phòng 

khám đa khoa khu vực, 5 trạm điều dưỡng và 17 trạm y tế phường xã. Đã cải tạo 

nâng cấp Bệnh viện Lê Lợi đầu tư trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9002, 

nâng tổng số giường bệnh lên 520 giường. Ngoài y tế công lập, trên địa bàn thành 

phố còn có 346 cơ sở ngành nghề y tế tư nhân. Bệnh viện đa khoa thành phố Vũng 

Tàu đang được triển khai xây dựng quy mô 350 giường bệnh với trang thiết bị 

hiện đại phục vụ nhu cầu khám, điều trị bệnh nhân dân thành phố. 
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Số lượng cán bộ, nhân viên y tế hiện nay có khoảng 1.000 trong đó có 800 

người thuộc ngành y, 267 người có trình độ bác sỹ trở lên, 4 dược sỹ cao cấp. 

Tính bình quân cứ 300 người dân có 1 cán bộ, nhân viên y tế. 

Tuy vậy, trên địa bàn thành phố chưa có cơ sở y tế chất lượng cao, trang 

thiết bị hiện đại, các loại hình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và chăm sóc thẩm 

mĩ phát triển chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân thành phố và khách 

du lịch nước ngoài. 

2.2.5. Văn hóa - Thông tin- TDTT 

Thành phố Vũng Tàu là địa điểm du lịch nổi tiếng của cả nước và khu vực 

với rất nhiều nét văn hoá đặc sắc như Lễ hội Đình Thần Thắng Tam, Nhà Lớn 

Long Sơn, Lễ hội Nghinh Ông v.v.  

Đến với Vũng Tàu là đến với các điểm du lịch và danh thắng nối tiếng như: 

- Niết Bàn Tịnh xá (đường Hạ Long, phường 2). 

- Thích ca Phật đài (đường Trần Phú, phường 5).  

- Linh Sơn Cổ Tự (đường Hoàng Hoa Thám, phường 2). 

- Bạch Dinh (đường Trần Phú, phường 1). 

- Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu (đường Trần Phú, phường 5) 

- Nhà Lớn Long Sơn (Xã Long Sơn).  

- Tượng Chúa Ki Tô Vua (đường Hạ Long, phường 2). 

- Đèn Hải Đăng (Núi nhỏ) 

- Đình Thắng Tam (đường Hoàng Hoa Thám, phường 2). 

- Mũi nghinh Phong (đường Hạ Long, phường 2) 

- Nhà thờ Vũng Tàu (đường Thống Nhất, phường 1)  

- Đan viện Xito Thánh mẫu Phước Hải 

- Tượng đài Liệt sĩ. 

- Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu. 

Thành phố đã xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, công viên 

Bãi Trước, nhà bảo tàng, nâng cấp thư viện. 

Thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thể dục - thể thao – văn hoá 

để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khoẻ, vui chơi, giải trí của nhân dân, khách du 

lịch và các hoạt động thi đấu như: Nhà thi đấu đa năng đủ tiêu chuẩn tổ chức các 
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cuộc thi đấu thể thao khu vực và quốc tế; sân vận động Lam Sơn, Cung văn hoá 

thiếu nhi, nhà văn hoá thanh niên; nhà văn hoá lao động Vietsovpetro...Toàn thành 

phố có 5 nhà thi đấu và 96 câu lạc bộ thể thao. 

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể của nhân dân thành phố và thư giãn 

của khách du lịch, trên con đường dọc bờ biển, thành phố đã xây dựng nhiều khu 

vực công cộng để nhân dân và khách du lịch tập thể dục, đi bộ buổi sáng và nghỉ 

ngơi, hưởng gió biển. 

 Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn 

2.3.1. Hiện trạng nhà ở 

Tốc độ đô thị hóa của Vũng Tàu, đặc biệt là khu Nam Sân Bay, trong những 

năm gần đây diễn ra nhanh chóng. Đến năm 2015, toàn thành phố có khoảng 

95.000 căn nhà với tổng diện tích là 8.000.000 m2, diện tích nhà ở bình quân là 

80 m2/nhà, khoảng gần 700 hộ chưa có nhà ở.  

Nhà ở tại Vũng Tàu phân bố không đều, mật độ cao tại khu vực trung tâm 

và thấp dần ra vùng ngoại vi. Các khu vực có nhà ở cao tầng và chất lượng tốt chủ 

yếu tập trung tại khu vực trung tâm đô thị. Hiện nay tại trung tâm thành phố đã và 

đang hình thành nhiều cao ốc. Riêng các khu ở của bộ phận dân cư làm nghề cá 

và nông nghiệp có chất lượng thấp, chủ yếu là nhà tạm và tập trung phổ biến ở 

ven biển. Ngoài ra, mật độ nhà ở tại khu vực Gò Găng thấp. 

Về chất lượng xây dựng, loại nhà kiên cố chiếm 35 %, nhà bán kiên cố 

chiếm 60 % và nhà tạm chiếm 5 %. Về hình thức sở hữu nhà, đa số các nhà ở đều 

thuộc sở hữu tư nhân (chiếm tỷ lệ 82 %).  

2.3.2. Thực trạng phát triển đô thị 

Cùng với việc nỗ lực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy 

mạnh cải cách hành chính... Tp. Vũng Tàu đang ngày một trở nên văn minh - hiện 

đại hơn - khang trang hơn - sạch đẹp hơn. Thành phố đã được công nhận đô thị 

loại I vào năm 2013.  

Thành phố đã xây dựng xong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 

1/10.000 Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 và được phê duyệt tại Quyết định 

số 596/QĐ-TTg. Ngoài ra Thành phố đang lập 10 đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu: Khu đô thị Nam Vũng Tàu, khu đô thị Bắc Vũng Tàu, khu vực Bãi Sau, 

khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, khu Bắc Phước Thắng, đảo Long Sơn, Công viên 

văn hóa thể thao – đô thị mới Bàu Trũng, khu đô thị Cù lao Bến Đình, đảo Gò 

Găng, núi Lớn – núi Nhỏ, các đồ án này đã bước vào xây dựng và sớm hoàn thiện 

để phát triển đô thị Vũng Tàu một cách đồng bộ, hiện đại đi đôi với việc phát triển 

bền vững. Trong giai đoạn 2019-2021 Thành phố cũng tiến hành lập các quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như Trục đường Thùy Vân, trục đường Thống Nhất nối 

dài, Khu công viên Bàu Sen, Khu nhà ở Chí Linh. 
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Tuy nhiên trong quá trình phát triển, Vũng Tàu cũng đã và đang phải đối 

mặt với nhiều vấn đề nan giải. Đó là tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất 

công, xây dựng trái phép, xây dựng không phép vẫn còn xảy ra; việc ổn định cuộc 

sống cho những hộ dân trong diện di dời, giải phóng mặt bằng để triển khai các 

dự án theo quy hoạch.  

2.3.3. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 

Theo phân vùng đô thị hiện nay, khu dân cư nông thôn tập trung ở xã Long 

Sơn. Dân cư sống tại đảo Long Sơn thành 2 khu vực Long Sơn và Gò Găng, trong 

đó tập trung chủ yếu ở Đảo Long Sơn. Hiện có tổng số 4.000 hộ, 16.798 dân người 

chia thành 11 thôn. Mật độ dân số trung bình là 248 người / km2. Dân cư nông 

thôn chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp và đánh bắt nuôi trồng thủy sản, 

một số hộ đã chuyển dịch sang lao động phi nông nghiệp đặc biệt từ khi hình 

thành khu lọc hóa dầu. 

 Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

2.4.1. Giao thông 

* Đường bộ 

Vũng Tàu hiện có 3 tuyến đường giao thông đối ngoại. Đây là những tuyến 

đường chính để ra vào thành phố: Quốc lộ 51, Đường tỉnh lộ Láng Cát – Long 

Sơn, Đường tỉnh lộ Ven biển. Hiện đường nối từ Quốc lộ 51 qua Gò Găng đã hoàn 

chỉnh. 

Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 320 km đường bộ (kể cả 95 km 

đường hẻm) đã được trải nhựa và bê tông nhựa cụ thể như sau: Đường quốc lộ 3 

tuyến: 30/4 và 3/2, Đường 2/9 có chiều dài qua thành phố là 33,7 km. Hai tuyến 

đường tỉnh lộ dài 10,3 km. Đường nội thành và đường hẻm dài 285,94 km. 

Tính theo kết cấu mặt đường có 143,35 km đường bê tông nhựa và láng 

nhựa, chiếm 44,81%, 39,47 km đường đá dăm, chiếm 12,34%, còn lại là đường 

cấp phối, đường xi măng và đất đỏ chiếm 42,86%. 

Mật độ đường bộ của thành phố khá cao; khoảng l,82 km/km2 và theo dân 

số là l,08 km/1.000 dân. Mật độ đường bộ chung (tính cả đường hẻm) là 2,22 

km/km2 và theo dân số là l,32km/1000 dân.  

Hiện tại, thành phố có 3 bãi đậu xe. Mạng lưới cầu đường bộ gồm có 6 cầu: 

Cầu Cỏ May, Cầu Cửa Lấp , Cầu Rạch Bà, Cầu Ba Nanh, cầu Gò Găng, Cầu Chà 

Là nối Đảo Long Sơn và Gò Găng. 

* Đường thủy 

Vũng Tàu có sẵn tiềm năng lớn về vận tải biển, nằm gần đường hàng hải 

quốc tế, đồng thời cũng là đầu mối giao lưu quốc tế bằng đường biển thuận lợi 
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của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Thành phố hiện có một số cảng chính đang 

hoạt động : Cảng dầu khí (Vietsovpetro), cảng dịch vụ dầu khí (PTSC), cảng xuất 

nhập khẩu Cát Lở, cảng kho dầu K2, cảng cá Bến Đình, Cảng Bến Đá, cảng Hải 

quân. Có 02 bến tàu : Bến tàu khách đi Côn Đảo và các tỉnh miền Tây hiện nay 

chưa có bến cố định. Bến tàu khách cánh ngầm đi Tp. Hồ Chí Minh hiện đã có 

cầu cảng và nhà ga hoàn chỉnh phục vụ khách ở khu vực Bãi Trước. 

* Đường hàng không 

Thành phố có một sân bay cấp 3 nằm tại phường 9 diện tích 125 ha, do 

ngành quốc phòng quản lý và kinh doanh. Sân bay phục vụ trực thăng ra giàn 

khoan dầu khí và một số tuyến máy bay ra Côn Đảo. 

2.4.2. Thủy lợi 

Trong những năm qua, thành phố đã cho xây dựng tuyến đê ngăn mặn Hải 

Đăng và đã đưa vào sử dụng. Riêng tại xã Long Sơn cũng đã xây dựng bờ kè 

chống sạt lở, đắp đê bao ngăn mặn. Toàn bộ cống thoát nước trong thành phố đã 

được nạo vét nên không có tình trạng ngập nước kéo dài trong mùa mưa. 

2.4.3. Cấp điện-chiếu sáng  

Vũng Tàu hiện có hệ thống điện miền Nam với đường ống dây 110 KV từ 

trạm biến áp Long Bình 220/110KV-1x250 KVA. Hiện có 3 nhà máy điện cung 

cấp, trong đó chủ yếu là nhà máy điện Bà Rịa. Toàn thành phố hiện có 100 % tổng 

số hộ dùng điện. Tuy nhiên, mạng lưới và thiết bị chuyển tải chưa đồng bộ, cũ kỹ 

và xuống cấp gây hao hụt khá lớn, tỷ lệ ngầm hóa đang dần một nâng cao. 

Hiện nay hầu hết các tuyến phố và đường hẻm ở các phường, xã đã được 

nâng cấp bê tông nhựa, lắp đèn chiếu sáng, góp phần chỉnh trang đô thị ngày càng 

khang trang, sạch đẹp, khắc phục một phần ngập úng và giảm ô nhiễm môi trường. 

2.4.4. Cấp thoát nước 

Có 3 nhà máy cấp nước cho thành phố với công suất 150.000 m3/ngày. 

Tổng chiều dài đường ống cấp nước là 241 km. Tỉ lệ dân được dùng nước máy là 

96% với tiêu chuẩn cấp nước là 272 lít /người/ngày đêm. Hiện nay các đô thị trong 

cả nước tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân là 30%.Vũng Tàu là một trong số ít 

thành phố có tỷ lệ thất thoát thấp dưới 20%. 

Thành phố có 32 tuyến cống với tổng chiều dài là 231,7km. Mật độ đường 

ống trong nội thành là 2,67 km/km2 xây dựng. Các tuyến cống này chủ yếu được 

xây dựng bằng bê tông cốt thép với chất lượng tốt. 

Thành phố Vũng Tàu là 1 trong 4 thành phố trên cả nước (Hà Nội, TP. Hồ 

Chí Minh, Hải Phòng và Vũng Tàu) có công ty thoát nước riêng. Công ty thoát 
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nước thành phố Vũng Tàu đã có nhiều sáng kiến trong công tác quản lý và đã giúp 

cho việc thoát nước của thành phố được tốt hơn như thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ 

thống ngăn mùi và hố thoát nước mưa kiểu mới, máy nạo vét hệ thống cống ngầm 

thoát nước đô thị. 

2.4.5. Hệ thống công viên – cây xanh  

Thành phố quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới cây xanh, công viên, vườn 

hoa. Hệ thống công viên, lâm viên gồm: Công viên Bãi Trước, công viên Bãi Sau, 

công viên Trần Hưng Đạo, công viên tượng đài liệt sỹ, công viên nước, công viên 

Hồ Bàu Trũng, công viên Hồ Bàu Sen, công viên Hồ Rạch Bà, công viên Ẹo Ông 

Từ, hoa viên - quảng trường Trưng Vương, hoa viên tam giác Quang Trung - Lê 

Lợi, hoa viên tam giác Lê Quý Đôn - Lê Lợi, lâm viên Núi Lớn, lâm viên núi Nhỏ. 

 Đánh giá chung 

2.5.1. Thuận lợi 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn giữ ở mức cao, cơ cấu kinh tế ngày càng 

được chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật và xã hội phát triển mạnh, đặc biệt là cơ sở 

vật chất kĩ thuật của ngành dầu khí. Thế mạnh về công nghiệp khai thác, chế biến 

và dịch vụ dầu khí. 

Thế mạnh về phát triển giao thông cả vể đường bộ và đường thủy 

Có thế mạnh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài  

Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội luôn đựơc giữ vững. 

Khả năng thu hút dân cư lao động và các nguồn đầu tư cao. 

2.5.2. Khó khăn 

Hạ tầng trong các khu công nghiệp tập trung còn kém phát triển, chưa đáp 

ứng được các yêu cầu của nhà đầu tư nên khả năng huy động các nguồn vốn vẫn 

còn hạn chế. Thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp và du lịch chưa 

mạnh, triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước còn gặp nhiều vướng mắc; 

Công tác quản lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, xử lý ô nhiễm môi 

trường tuy có tiến bộ hơn trước, song còn nhiều khó khăn, thách thức; 

Một số dự án du lịch đang triển khai đầu tư ở thành phố chậm do thiếu vốn 

và vướng mắc ở khâu đền bù giải tỏa mặt bằng. Tốc độ giải ngân vốn chậm; 

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



  Quy hoạch Sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vũng Tàu 

25 

 

Cơ cấu tổ chức không gian hệ thống, phân bố dân cư trong địa bàn thành 

phố thiếu sự cân đối, dân số tập trung đông ở các khu vực trung tâm; 

Quá trình đô thị hoá thành phố đã đặt ra những nhiệm vụ khẩn thiết đối với 

công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai. 

3. Biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

 Phân tích, đánh giá về nước biển dâng, xâm nhập mặn. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên 

bản cập nhật năm 2016) một số yếu tố như nước biển dâng và xâm ngập mặn thì 

Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng ở mức độ trung bình 

thấp. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở mức độ phát thải trung 

bình (B2): mực nước biển Đông tiếp tục tăng thêm 10 cm 2020, 14 cm vào năm 

2030, 23 cm vào năm 2050 và 47 cm vào năm 2100. Ở mức độ phát thải cao 

(A1F1): mực nước biển Đông tiếp tục tăng thêm 11cm 2020, 15cm vào năm 2030, 

26cm vào năm 2050 và 59cm vào năm 2100. 

Bảng I-4: Mực nước biển dâng (cm) theo các kịch bản dự báo đến năm 

2020-2100 

Kịch 

bản 

Năm 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

B1  10 14 18 22 26 30 35 39 43 

B2 10 14 18 23 27 32 37 42 47 

A1FI 11 15 20 26 31 38 44 51 59 

(Nguồn: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đến năm 2020) 

Vũng Tàu là một thành phố ven biển nên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu, đặc biệt là nước biển dâng, tình trạng xói lở bờ sông, bồi lấp các cửa sông, 

môi trường đất bị suy thoái. Nước biển dâng cùng với triều cường, sóng lớn và 

gió bão gây hậu quả nghiêm trọng đối với vùng ven bờ, bồi lấp luồng lạch, cửa 

sông, ven biển  

Trong 6 khu vực bị xói lở và bồi lấp nghiêm trọng của tỉnh thì thành phố 

có 02 khu vực: khu vực Cửa Lấp - Phước Tỉnh là khu vực bị bồi lấp, còn các khu 

vực Bãi Sau thì bị xói lở. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, hiện tượng biển xâm 

thực trên địa bàn đã diễn ra với tốc độ nhanh (30m/năm). Có những điểm sạt lở 

tới hàng trăm mét như khu vực bãi tắm Thủy Tiên (phường 10); khu vực Phường 

12 mất đất khoảng 30 ha. 
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Các lĩnh vực kinh tế đặc thù của thành phố như nuôi trồng thủy hải sản và 

nghề đánh bắt ven bờ, đang chịu ảnh hưởng không nhỏ của biến đổi khí hậu. Ngoài 

ra, tình trạng thiếu nước, thời tiết cực đoan; suy giảm các hệ sinh thái gia tăng. 

Vì là thành phố ven biển, Vũng Tàu còn có nguy cơ bị nhiễm mặn, ảnh 

hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt, trong đó ảnh hưởng đến quá trình sử 

dụng đất nông nghiệp hiện tại của các khu vực sử dụng đất: Nuôi trồng thủy sản, 

làm muối, trồng rừng.  

Ảnh hưởng biến đổi khí hậu làm thu hẹp diện tích đất sản xuất của thành 

phố do nước biển dâng, nước sông và đất bị nhiễm mặn. Ngoài ra, thiên tai, bão 

lụt làm gia tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở…, ảnh hưởng tới tài nguyên 

đất đai.  

Biến đổi khí hậu tác động xấu đối với hệ sinh thái và thủy sản: Thành phố 

có nguồn thủy, hải sản khá phong phú, chủ yếu là tôm, cá biển. Biến đổi khí hậu 

sẽ ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản theo hướng thu hẹp dần do nước 

bị nhiễm mặn do nước biển dâng và điều kiện sống thay đổi.  

Biến đổi khí hậu tác động xấu đối với hạ tầng cơ sở: Do biến đổi khí hậu 

thành phố chịu cơn bão và thiên tai bất thường như mưa đá, lốc xoáy làm hư hại 

hệ thống cơ sở hạ tầng, nhà ở. Ngoài ra nước dâng cao có thể phá vỡ kênh, bờ đập 

ở khu vực Bãi Trước và khu vực Hải Đăng. Do nước biển dâng đối với vùng ven 

biển, gây nên hiện tượng xâm thực một số khu vực đặc biệt khu vực Bãi Sau. 

Ngoài ra hạ tầng cơ sở được thiết kế theo quy chuẩn hiện hữu của thành phố một 

số công trình bị tác động về về sức chịu tải, độ bền, độ an toàn. Biến đổi khí hậu 

sẽ tác động tới tính tiện nghi, tính hữu dụng, sức chịu tải, độ bền, độ an toàn của 

các công trình được thiết kế (cảng biển, giàn khoan dầu, hệ thống đường ống dẫn 

khí, nhà cửa, khu đô thị ven biển, đê chắn sóng…) trên địa bàn. 

Để đối phó với biến đổi khí hậu, thành phố đã thực hiện các biện pháp để 

giảm thiểu là xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển và đê ở cửa sông, tôn cao các 

vùng đất và nhà ở, chăm sóc tu bổ bãi biển, nạo vét kênh Bến Đình, khoanh vùng 

cảnh báo vùng có nguy cơ sạt lỡ. Ngoài ra, việc ứng phó với biến đổi khí hậu mà 

thành phố thực hiện trong giai đoạn tới là giảm phát thải khí nhà kính, chuyển 

giao công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế ít cacbon, 

kinh tế xanh, thành phố xanh, hiện thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động 

giảm phát thải, như thực hiện cơ chế phát triển sạch (CDM), khuyến khích các 

doanh nghiệp trên địa bàn chuyển đổi công nghệ giảm phát thải, thực hiện các dự 

án năng lượng sạch … 
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 Phân tích, đánh giá về sa mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất. 

Biến đổi khí hậu có thể gây giảm diện tích đất nông nghiệp, một phần diện 

tích sẽ không sử dụng được nữa do ngập úng, khô hạn, xói mòn hoặc sẽ phải 

chuyển đổi thành đất ở cho những hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của thiên tai 

(ngập lụt, sạt lở đất). Biến đổi khí hậu cũng là một trong những nguyên nhân gây 

suy thoái đất. Chất lượng đất nông nghiệp suy giảm, gây khó khăn trong trồng trọt 

và nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, đất sẽ dễ bị xói lở. 

Đồng thời, biến đổi khí hậu còn gây ra các hiện tượng ngập úng, xói lở, sạt 

lở bờ sông,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích đất ở, một bộ phận dân cư 

sống ở khu vực ven các sông sẽ phải di dời đến nơi ở khác; cơ sở hạ tầng (giao 

thông, thuỷ lợi, năng lượng, cấp thoát nước…) cũng bị ảnh hưởng, gây sức ép 

trong việc bố trí quỹ đất để xây dựng mới thay thế các công trình đã bị hư hỏng 

do thiên tai.  

Mặt khác, các loại hình sử dụng đất cũng ảnh hưởng đến BĐKH: Việc sử 

dụng đất đai cũng có ảnh hưởng lớn đối với lượng nước bốc hơi. Những thay đổi 

về nhiệt độ, lượng mưa, thời điểm mưa và những thay đổi về hình thái trong chu 

trình nước: mưa, nước bốc hơi… đều dẫn đến sự thay đổi cơ chế ẩm trong đất, 

lượng nước ngầm và các dòng chảy. Đồng thời, tăng nguy cơ chuyển hóa của 

phèn, từ phèn tiềm tàng sang dạng phèn hoạt động. 
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Phần II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Định hướng sử dụng đất 

 Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế 

Tiếp tục xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững dựa vào công nghiệp, 

cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư 

nhân, hợp tác xã; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ 

cho phát triển gắn với bảo vệ môi trường; 

Kiên trì thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút 

các dự án có công nghệ hiện đại, có tính lan tỏa, có giá trị gia tăng cao, ít thâm 

dụng lao động và không xâm hại môi trường; 

Phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng trở thành ngành kinh tế chủ 

lực của tỉnh; đồng thời hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác 

của tỉnh phát triển; 

Phát triển nhanh ngành du lịch theo hướng bền vững, chất lượng cao; đưa 

du lịch là một trong 4 trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh; 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục 

vụ phát triển nông nghiệp; phát triển khai thác thủy sản theo hướng đánh bắt xa 

bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển rừng ngập mặn phòng hộ, tạo cảnh quan 

sinh thái hỗ trợ phát triển du lịch; 

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, vốn đầu tư công; 

Quản lý thu, chi ngân sách theo hướng chú trọng hiệu quả, bảo đảm cân đối 

ngân sách địa phương, trường hợp bội chi chỉ nhằm mục đích huy động thêm 

nguồn vốn cho đầu tư phát triển và phải xác định nguồn trả nợ. Chỉ bố trí ngân 

sách trong khả năng nguồn thu và chỉ vay trong khả năng trả nợ 

Đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 

Tập trung thực hiện các đột phá: (i) Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây 

dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thưc, vùng, 

khu vực và thế giới; (ii) Tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; (iii) Đẩy 

mạnh thực hiện có hiệu quả 02 đề án về chuyển đổi số đô thị thông minh. 

1.1.2. Mục tiêu tổng quát phát triển 

Phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, 

du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người 

dân; đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng bảo về môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; bảo vệ an ninh quốc gia và 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 
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 Quan điểm sử dụng đất. 

2. Phương án quy hoạch sử dụng đất 

 Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 

- Thành phố tiếp tục duy trì cơ cấu các ngành kinh tế theo tỷ trọng: Du lịch 

- thương mại - dịch vụ 73,63%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 18,41%, nông 

nghiệp 7,96%. 

 

Hình II-1: Cơ cấu các ngành kinh tế đến năm 2025 

 - Phấn đấu đưa lượng khách lưu trú đạt 5 triệu lượt người/năm vào năm 2025. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch phát triển kinh tế dịch vụ du 

lịch trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Trong đó quan tâm phát 

triển các hoạt động thương mại - dịch vụ kinh tế đêm. 

- Hướng đến du lịch thông minh để đổi mới phương thức, kết hợp số hóa 

dữ liệu, nâng tầm và phát huy các giá trị di tích, văn hóa, lịch sử để phục vụ du 

khách, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững. 

- Đầu tư xây dựng chợ đầu mối thủy sản; cơ sở chế biến hải sản chất lượng 

cao; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tự chọn theo quy hoạch và 

hệ thống chuỗi kinh doanh thực phẩm an toàn theo phương thức xã hội hóa. Quyết 

liệt xử lý các điểm buôn bán tự phát. 

- Tăng cường quản lý giá dịch vụ và duy trì trật tự, vệ sinh tại các điểm du 

lịch, nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh thành phố Vũng Tàu văn minh, thân 

thiện để thu hút du khách trong và ngoài nước.  

 - Tập trung mọi nguồn lực của địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp triển 

khai các dự án đầu tư để phát triển sản phẩm du lịch mới. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế. 

2.1.2.1. Về văn hóa - thể dục - thể thao 

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



  Quy hoạch Sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vũng Tàu 

30 

 

Đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu; thực hiện có chất 

lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú 

trọng chất lượng và phát huy các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn 

hóa, Phường văn minh đô thị. Từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, có 

giải pháp phát triển văn hóa đọc trong nhân dân.  

- Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn theo phân 

cấp; nâng cấp các lễ hội truyền thống địa phương, nhằm quảng bá văn hóa và trở 

thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sức hút du khách. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - học tập 

cộng đồng phường, xã. Phấn đấu xây dựng hoàn thành Trung tâm Văn hóa, thể 

thao - học tập cộng đồng tại các phường 10, 12, Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh. 

- Phấn đấu đầu tư xây dựng khu luyện tập thể thao cho cư dân Thành phố, 

làm động lực cho thanh thiếu niên tham gia luyện tập và đẩy mạnh phong trào 

toàn dân rèn luyện thể dục thể thao, qua đó phát hiện năng khiếu, từng bước hình 

thành các môn thể thao thành tích cao.  

2.1.2.2. Về y tế 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ hằng năm đạt 99%; tỷ 

lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế đạt 95% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu nhân đạo trên giao 

hằng năm; duy trì 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia.  

- Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng 

phát trên địa bàn, trong đó tăng cường truyền thông y tế, nhằm trang bị kiến thức 

tự chủ động phòng chống dịch bệnh trong nhân dân. Đảm bảo thực hiện tốt việc 

chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; phát 

huy vai trò của hệ thống y dược tư nhân trong việc chăm sóc sức khỏe, trong đó 

khuyến khích xã hội hóa phát triển các cơ sở y tế tư nhân. Quan tâm, phối hợp 

đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho ngành y tế. 

2.1.2.3. Về giáo dục  

- Tỷ lệ huy động trẻ em vào nhà trẻ đạt 36%, học sinh vào mẫu giáo 96,5%, 

tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở 98,5%; 100% học sinh hoàn thành chương 

trình tiểu học vào học lớp 6 trung học cơ sở; 90% học sinh tốt nghiệp trung học 

cơ sở vào học trung học phổ thông và tương đương (trung cấp, cao đẳng nghề). 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục; phấn đấu 

đến năm 2025 có 33% trường học đạt chuẩn quốc gia (trong đó tỷ lệ trường công 

lập đạt chuẩn quốc gia là 52%). Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống trường 

chất lượng cao; trường tự chủ, xã hội hóa. 

- Từ năm học 2021 - 2022, 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trong tất cả 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố được học tăng 2 tiết tiếng 

Anh/tuần theo nội dung Nghị quyết của HĐND Tỉnh. 
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 Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất 

của cấp tỉnh 

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất 

của cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

Đến tháng 7/2021 Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vẫn chưa hoàn thiện nên 

chưa phân bổ chỉ tiêu về cho địa phương. 

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch được 

xác định trên cơ sở: 

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

- Quy hoạch ngành có liên quan đến nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố giai đoạn 2021-2030; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành 

phố Vũng Tàu 5 năm 2021-2025; 

- Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 tỷ lệ 

1/10.000; 

- Các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500; 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố; 

- Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 toàn thành phố; 

- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực của tỉnh trong kỳ 

quy hoạch (2021-2030); 

- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, của tổ chức kinh tế và 

hộ gia đình cá nhân trong kỳ quy hoạch (2021-2030); 

- Căn cứ định mức sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực theo hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công An, định mức sử 

dụng đất ở của tỉnh. 

- Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất; 

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng II-1: Quy hoạch các loại đất đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2030 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) (ha) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100% 

  
Tổng diện tích đất tự 

nhiên 
    15.089,60    15.089,63  0,03 100,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2030 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) (ha) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.580,82 5.284,33 -1.296,49 80,30 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA         

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC         

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 930,66 696,57 -234,09 74,85 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.394,19 997,59 -396,60 71,55 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.242,31 1.859,21 -383,10 82,92 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX         

  
Trong đó: đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.549,31 1.369,56 -179,75 88,40 

1.8 Đất làm muối LMU 463,88 361,01 -102,87 77,82 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,48 0,40 -0,08 83,19 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.937,74 9.571,82 1.634,08 120,59 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 391,45 668,78 277,32 170,85 

2.2 Đất an ninh CAN 76,98 93,91 16,94 122,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 555,81 1.405,81 850,00 252,93 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   39,56 39,56   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 535,34 824,58 289,24 154,03 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 372,36 377,52 5,15 101,38 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS         

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX         

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 619,56 703,40 83,84 113,53 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 879,76 1.017,06 137,30 115,61 

- Đất thủy lợi DTL 125,88 157,06 31,18 124,77 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 10,78 9,54 -1,23 88,55 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,14 10,96 0,82 108,08 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD 95,64 122,61 26,97 128,20 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 6,99 10,35 3,36 148,06 

- Đất công trình năng lượng DNL 13,92 160,15 146,23 1.150,62 

- 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
DBV 6,37 6,38 0,01 100,16 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia 
DKG         
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2030 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) (ha) 
Tỷ lệ (%) 

- 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 12,63 17,60 4,98 139,40 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,06 11,06   100,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 90,95 90,55 -0,40 99,56 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 16,49 16,37 -0,12 99,27 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học công nghệ 
DKH 4,04 4,06 0,02 100,49 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội 
DXH 1,41 1,41   100,00 

- Đất chợ DCH 8,08 7,97 -0,11 98,66 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,57 3,18 0,60 123,41 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 18,67 68,77 50,10 368,39 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 125,85 71,53 -54,33 56,83 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.378,96 1.599,51 220,55 115,99 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 21,30 16,15 -5,15 75,84 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 15,05 14,54 -0,51 96,63 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 5,05 4,99 -0,06 98,81 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 3.132,47 2.549,81 -582,66 81,40 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 11,75 190,06 178,31 1.617,90 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD 571,03 233,47 -337,56 40,89 

2.2.3.1. Đất nông nghiệp 

- Diện tích năm 2020: 6.580,82 ha. 

- Đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp ước tính: 5.284,33 ha, giảm 

1.296,49 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó: Chuyển sang đất quốc 

phòng 224,75, đất an ninh 20,21 ha; đất khu công nghiệp 450,76 ha, cụm công 

nghiệp 30,98 ha; đất thương mại, dịch vụ 99,64 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 11,48 ha; đất phát triển hạ tầng 215,00 ha; đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 31,41 ha; đất ở tại đô thị 197,37 ha; đất ở tại nông thôn 10,00 ha; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan 4,90 ha. 

- Diện tích giảm để hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị cũ và xây dựng mới 

cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất cho khu vực phường 12, xã Long Sơn. 

- Đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp chủ yếu phân bố khu vực ngoại 

thành, khu vực bảo tồn thiên nhiên và cảnh quan đô thị. (chi tiết xem biểu 03/CH). 
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2.2.3.2. Đất phi nông nghiệp 

- Diện tích năm 2020: 7.937,74 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 

7.937,74 ha (giữ nguyên diện tích hiện trạng). 

Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 

1.636,94 ha. Trong đó chuyển từ đất trồng cây hàng năm 236,15 ha; từ đất trồng 

cây lâu năm 396,65 ha; từ đất rừng phòng hộ 383,10; từ đất nuôi trồng thủy sản 

180,53 ha; từ đất làm muối 102,87 ha; đất nông nghiệp khác 0,08 ha; từ đất chưa 

sử dụng 337,56 ha. Đất phi nông nghiệp tăng trong giai đoạn tăng chủ yếu xây 

dựng Sân bay Gò Găng, các cơ sở doanh trại quân đội ở phường 12 và xã Long 

Sơn, xây dựng Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, khu tiểu thủ công nghiệp 

Phước Thắng tại Phường 12, nâng cấp đê Hải Đăng, xây dựng trung tâm điện lực 

Long Sơn, các khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ nằm ở Bãi Sau và Phước 

Thắng... 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 9.574,68 ha, tăng 1.636,94 ha so 

với năm 2020. 

2.2.3.3. Đất chưa sử dụng 

- Diện tích năm 2020: 571,03 ha. 

- Diện tích đất chưa sử dụng còn lại đến năm 2030: 337,56 ha, giảm 337,56 

ha so với năm 2020. 

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đa phần thuộc nguồn đất 

đã thực hiện thu hồi và giao về cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 

nhưng chưa bố trí sử dụng thông qua hình thức giao đất hay đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

2.2.4. Tổng hợp diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy 

hoạch (2021-2030) 

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở 

hạ tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải lấy thêm từ các loại đất 

đang sử dụng. Thời kỳ 2021-2030 sẽ chuyển 3.027,46 ha đất nông nghiệp sang 

mục đích phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải đất ở 34,58 ha, cụ 

thể như sau: 

Bảng II-2: Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 
 

(a) (b) (c)  (d)=(1)+...+(17)   

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN         3.027,46   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN            234,09   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN            396,60   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN            383,10   

DỰ THẢO (L
ẤY Ý
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IẾN)
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1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN         1.549,31   

1.8 Đất làm muối LMU/PNN            463,88   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                 0,48   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 
                      -     

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang 

 đất ở 
PKO/OCT              34,58   

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp phường, xã xem biểu 04/CH 

Một số công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

lớn như: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn (850,0 ha), Trung tâm Điện lực 

Long Sơn (199,50 ha), Nâng cấp đê Hải Đăng (12,83 ha), các dự án khu Tái định 

cư, khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ... 

2.2.5. Tổng hợp diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ 

quy hoạch (2021-2030) 

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu 

sử dụng đất các ngành; trong kỳ quy hoạch sẽ khai thác diện tích đất chưa sử 

dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 337,56 ha. Diện tích được khai thác tại 

14 phường xã trong đó xã Long Sơn, phường 11, phường 2 có quỹ đất chưa sử 

dụng đưa đưa vào sử dụng nhiều nhất (Chi tiết tại biểu 05/CH). 

 

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



STT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01/CH: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của thành phố Vũng Tàu

2 Biểu 02/CH: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước (2010 - 2020) của thành phố Vũng Tàu

3 Biểu 03/CH: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Vũng Tàu

4 Biểu 04/CH:
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đến vị hành 
chính cấp xã của thành phố Vũng Tàu

5 Biểu 05/CH:
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị 
hành chính c ấp xã của thành phố Vũng Tàu

6 Biểu 10/CH Danh mục công trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2030

7 Biểu 12/CH:
Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2021 - 2030) của thành phố 
Vũng Tàu

HỆ THỐNG BIỂU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030,
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Mẫu theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHỤ LỤC 

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



 

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11 Phường 12
P. Nguyễn 

An Ninh
P. Rạch 

Dừa
P. Thắng 

Nhất
P. Thắng 

Nhì
P. Thắng 

Tam
X. Long 

Sơn
(a) (b) (c) (d)=(1)+...+(17) (e) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TỔNG DTTN (1+2+3) 15.089,60   100,00  178,18       293,68       90,04           80,92         399,81       162,49       198,93       329,57       404,03       1.040,19    3.708,93  480,07     610,65     859,76     273,46     249,92     5.728,97  

1 Đất nông nghiệp NNP 6.580,82     43,61    45,45         88,37         7,28             1,42           188,52       1,49           25,41         46,72         81,47         373,20       2.135,42  83,29       32,16       25,73       136,74     10,35       3.297,81  

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

 Trong đó: Đ ất chuyên lúa nư ớc LUC -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 930,66        6,17       -             4,10            2,82              0,27            1,47            0,13            10,70          1,00            47,95          145,66        361,07      49,85        10,17        18,45        1,37          4,96          270,69      

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.394,19      9,24       12,10          17,59          4,46              1,15            52,73          1,36            7,53            1,91            20,53          183,08        384,40      2,08          2,92          6,87          31,83        2,45          661,19      

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.242,31      14,86     33,35          66,02          -               -             125,66        -             7,12            -             12,25          44,00          370,09      -           14,34        -           46,58        -           1.522,91   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

Trong đó: đ ất có rừng sản xuất l à rừng tự nhi ên RSN -              -        
-             

-             -               -             -             -             -             
-             

-             -             -           -           -           -           -           -           -           

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.549,31      10,27     -             0,66            -               -             8,65            -             0,06            43,82          0,75            0,45            957,51      31,36        4,73          0,40          55,11        2,94          442,87      

1.8 Đất làm muối LMU 463,88        3,07       -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             62,12        -           -           -           1,84          -           399,92      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,48            0,00       -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             0,24          -           -           -           -           -           0,23          
2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.937,74     52,60    130,91       169,73       82,76           79,50         200,61       160,69       166,08       282,84       300,64       548,86       1.431,20  367,84     576,62     813,05     135,93     206,34     2.284,12  

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 391,45        2,59       6,50            16,97          -               1,60            13,51          8,60            -             171,89        10,77          31,02          49,25        0,34          3,38          25,68        2,08          3,35          46,50        

2.2 Đất an ninh CAN 76,98          0,51       0,29            1,81            0,24              0,17            0,42            0,19            0,28            0,24            0,46            0,26            68,76        0,08          0,10          0,78          0,04          2,72          0,15          

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 555,81        3,68       -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           160,29      -           -           -           395,52      

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 535,34        3,55       33,81          22,21          3,20              2,03            17,04          27,75          19,62          5,70            56,12          43,44          6,34          220,29      0,26          3,85          16,38        53,78        3,50          
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 372,36        2,47       0,99            -             -               -             8,40            2,62            1,12            4,95            11,18          26,72          54,69        -           11,12        205,53      7,66          3,41          33,96        
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã

DHT 619,56        4,11       51,63          53,12          19,78            20,10          80,06          42,01          55,57          52,64          73,75          170,91        224,98      53,64        48,17        72,39        33,34        77,81        164,24      

Trong đó

- Đất giao thông DGT 879,76       5,83      30,83         40,18         17,67           16,31         25,31         35,86         44,93         43,09         61,08         113,98       133,27     47,44       36,56       54,09       20,14       43,52       115,52     

- Đất thủy lợi DTL 125,88       0,83      -             -             -              -             0,12           -             0,14           0,05           4,40           15,45         56,05       2,51         0,06         2,08         0,28         19,20       25,52       

- Đất cơ sở văn hóa DVH 10,78         0,07      2,41           1,11           0,03             0,02           0,01           0,07           0,10           -             0,35           0,16           0,62         -           0,28         0,37         0,34         4,80         0,10         

- Đất cơ sở y tế DYT 10,14         0,07      1,90           0,38           0,16             0,03           0,03           0,97           0,05           0,03           0,06           5,54           0,15         0,04         0,25         0,06         0,02         0,07         0,40         

- Đất cơ sở giáo dục và đào t ạo DGD 95,64         0,63      2,99           0,60           1,31             2,87           2,42           3,74           8,02           8,34           5,99           26,91         9,07         1,74         5,68         2,70         0,84         5,03         7,39         

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 6,99           0,05      2,30           -             -              -             -             -             0,17           0,84           1,32           -             -           1,75         0,13         0,44         0,05         -           -           

- Đất công tr ình năng lượng DNL 13,92         0,09      0,01           -             0,01             -             -             -             0,29           0,01           -             2,65           0,28         -           -           10,66       0,01         -           -           
- Đất công tr ình bưu chính, viễn thông DBV 6,37           0,04      -             0,63           -              -             0,14           -             0,93           -             -             3,00           0,54         -           0,01         -           0,01         1,03         0,09         
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -             -        -             -             -              -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,63         0,08      6,63           0,22           -              -             0,93           -             -             -             -             -             -           -           -           -           0,55         0,52         3,78         

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,06         0,07      -             -             -              -             -             -             -             -             0,56           -             9,17         -           -           0,19         0,60         -           0,55         

- Đất cơ sở tôn giáo TON 90,95         0,60      4,07           9,99           0,61             0,88           50,91         0,51           0,75           -             -             0,31           7,50         0,17         3,63         0,11         10,25       0,30         0,95         

 Cơ cấu
(%) 

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)
CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
Biểu 01/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng

diện tích 
(ha) 

CH01 Trang 2

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11 Phường 12
P. Nguyễn 

An Ninh
P. Rạch 

Dừa
P. Thắng 

Nhất
P. Thắng 

Nhì
P. Thắng 

Tam
X. Long 

Sơn
(a) (b) (c) (d)=(1)+...+(17) (e) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 Cơ cấu
(%) 

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

 Tổng
diện tích 

(ha) 

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nh à tang l ễ, nhà 
hỏa táng

NTD 16,49         0,11      
-             -             -              -             -             -             -             -             -             -             8,31         -           -           -           -           -           8,18         

- Đất cơ sở khoa học và công ngh ệ DKH 4,04           0,03      -             -             -              -             -             -             -             -             -             1,99           -           -           -           -           -           2,05         -           

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,41           0,01      -             -             -              -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           1,41         -           -           -           

- Đất chợ DCH 8,08           0,05      0,48           -             -              -             0,19           0,86           0,18           0,29           -             0,91           -           -           1,58         0,30         0,25         1,29         1,74         

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,57            0,02       0,05            0,08            0,06              0,02            0,11            0,12            0,12            0,07            0,05            0,09            0,35          0,12          0,14          0,17          0,15          0,04          0,85          
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 18,67          0,12       5,63            7,56            0,34              0,10            0,01            0,11            -             1,29            0,88            -             -           1,08          0,33          0,42          0,29          0,06          0,57          

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 125,85        0,83       -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           125,85      

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.378,96      9,14       24,39          61,52          54,00            54,63          49,78          77,70          85,98          40,69          147,16        204,34        198,70      82,92        78,38        100,11      56,64        62,02        -           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,30          0,14       7,20            1,41            4,34              0,26            0,17            0,33            1,27            0,20            0,27            1,42            0,58          0,16          0,29          2,12          0,12          0,57          0,60          
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 15,05          0,10       0,42            2,27            0,79              0,36            0,90            0,96            0,89            1,13            -             3,29            -           0,01          0,79          -           0,03          2,58          0,63          

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 5,05            0,03       -             0,25            0,01              0,24            0,26            0,29            1,24            -             -             0,35            0,17          -           -           0,19          0,60          -           1,45          

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ạch, suối SON 3.132,47      20,76     -             -             -               -             29,94          -             -             4,04            -             67,02          827,38      -           273,37      401,82      18,59        -           1.510,30   

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 11,75          0,08       -             2,54            -               -             -             -             -             -             -             -             -           9,21          -           -           -           -           -           

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -              -        -             -             -               -             -             -             -             -             -             -             -           -           -           -           -           -           -           

3 Đất chưa sử dụng CSD 571,03        3,78      1,83           35,57         -               -             10,68         0,31           7,44           -             21,92         118,14       142,31     28,94       1,87         20,98       0,79         33,22       147,04     

CH01 Trang 3

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



Tăng (+), 
giảm (-) (ha)

Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

Tổng diện tích đất tự nhiên 15.043,06    15.089,60 46,54 100,31

1 Đất nông nghiệp NNP 3.683,06 6.580,82 2.897,76 178,68

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 155,00 -155,00

 Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 155,00 -155,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 411,06 930,66 519,60 226,40

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 332,00 1.394,19 1.062,19 419,94

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.720,00 2.242,31 522,31 130,37

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên

RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 783,00 1.549,31 766,31 197,87

1.8 Đất làm muối LMU 35,00 463,88 428,88 1.325,38

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 247,00 0,48 -246,52 0,19

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.157,00 7.937,74 -3.219,26 71,15

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 424,00 391,45 -32,55 92,32

2.2 Đất an ninh CAN 115,00 76,98 -38,02 66,94

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.011,00 555,81 -455,19 54,98

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 40,00 -40,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 832,00 535,34 -296,66 64,34
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.052,00 372,36 -679,64 35,40
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm

SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT 2.261,00 619,56 -1.641,44 27,40

Trong đó

- Đất giao thông DGT 987,00 879,76 -107,24 89,13

- Đất thủy lợi DTL 315,00 125,88 -189,12 39,96

- Đất cơ sở văn hóa DVH 89,00 10,78 -78,22 12,11

- Đất cơ sở y tế DYT 19,00 10,14 -8,86 53,38

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 216,00 95,64 -120,36 44,28

Biểu 02/CH:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
quy hoạch 

được duyệt* 
(ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 
thực hiện 
năm 2020 

(ha)

So sánh
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Tăng (+), 
giảm (-) (ha)

Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
quy hoạch 

được duyệt* 
(ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 
thực hiện 
năm 2020 

(ha)

So sánh

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 475,00 6,99 -468,01 1,47

- Đất công trình năng lượng DNL 117,00 13,92 -103,08 11,90

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 8,00 6,37 -1,63 79,68

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 28,00 12,63 -15,37 45,10

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,00 11,06 4,06 158,06

- Đất cơ sở tôn giáo TON 66,00 90,95 24,95 137,80

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng

NTD 9,00 16,49 7,49 183,23

- Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH 14,00 4,04 -9,96 28,86

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,00 1,41 -0,59 70,34

- Đất chợ DCH 19,00 8,08 -10,92 42,50

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 7,00 2,57 -4,43 36,78

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 104,00 18,67 -85,33 17,95

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 176,00 125,85 -50,15 71,51

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.603,00 1.378,96 -224,04 86,02

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 48,00 21,30 -26,70 44,37

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,00 15,05 7,05 188,14

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 6,00 5,05 -0,95 84,20

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.288,00 3.132,47 -155,53 95,27

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 12,00 11,75 -0,25 97,89

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 60,00 -60,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 203,00 571,03 368,03 281,30

(*) Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Vũng Tàu
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Biểu 03/CH:

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11
Phường 

12

P. 
Nguyễn 
An Ninh

P. Rạch 
Dừa

P. Thắng 
Nhất

P. Thắng 
Nhì

P. Thắng 
Tam

X. Long 
Sơn

(a) (b) (c) (d) (e)=(f-d) (f)=(1)+…+(17) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TỔNG DTTN (1+2+3) 0,00 15.089,63 15.089,63 178,18      293,68      90,04        80,92        399,81    162,49      198,95      329,57    404,03      1.040,19   3.708,93  480,07     610,65     859,76     273,47     249,92     5.728,97  

1 Đất nông nghiệp NNP 0,00 5.284,33 5.284,33 35,45        73,45        0,88          0,42          143,90    -            7,18          40,51      56,67        289,25      1.972,66  59,39       8,21         11,01       114,64     4,36         2.466,36  

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

 Trong đó: Đ ất chuyên lúa nư ớc LUC 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 696,57 696,57 -            2,34           0,63           0,27           1,43        -            -            0,80        36,84         115,35       311,43      34,33        4,49          9,14          0,37          1,44          177,71      

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 997,59 997,59 2,10          6,49           0,25           0,15           22,73       -            -            0,90        8,79           139,77       327,55      0,93          0,72          1,86          16,83        0,47          468,04      

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.859,21 1.859,21 33,35        64,05         -            -            116,47     -            7,12           -          10,30         33,68         369,38      -           2,99          -           46,58        -           1.175,30   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

Trong đó: đ ất có rừng sản xuất l à rừng tự nhi ên RSN 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.369,56 1.369,56 -            0,57           -            -            3,26        -            0,06           38,82       0,75           0,45           908,44      24,13        -           0,00          49,01        2,45          341,62      

1.8 Đất làm muối LMU 361,01 361,01 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            55,63        -           -           -           1,84          -           303,54      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,40 0,40 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            0,24          -           -           -           -           -           0,15          

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,00 9.571,82 9.571,82 142,73      218,76      89,16        80,50        255,62    162,49      190,54      289,05    338,44      726,07      1.624,72  406,74     601,57     837,77     158,83     227,33     3.221,48  

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 668,78 668,78 6,50          12,94         -            1,60           17,79       5,63           -            172,06     10,76         30,93         71,49        0,32          6,67          23,92        2,08          2,27          303,80      

2.2 Đất an ninh CAN 93,91 93,91 0,29          1,77           0,24           0,16           0,42        0,25           0,28           0,24        0,46           3,29           63,76        0,08          0,10          0,70          0,01          2,72          19,15        

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.405,81 1.405,81 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           160,29      -           -           -           1.245,52   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 39,56 39,56 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            39,56        -           -           -           -           -           -           

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 824,58 824,58 47,23        57,12         4,60           2,50           34,44       29,06         29,19         6,60        72,89         109,06       65,91        231,12      18,34        15,15        17,49        65,39        18,49        

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 377,52 377,52 0,89          -            -            -            8,34        2,62           1,29           4,95        9,52           19,94         50,08        -           11,12        205,51      7,45          2,35          53,44        

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã

DHT 703,40 703,40 50,58        63,33         25,28         22,86         107,30     41,94         57,96         52,98       83,44         197,71       256,71      54,30        50,21        77,54        56,39        77,75        366,83      

Trong đó

- Đất giao thông DGT 1.017,06 1.017,06 31,05        49,39         21,04         18,62         27,83       35,79         46,99         43,43       70,93         127,09       150,97      46,68        38,00        57,02        23,07        44,24        184,92      

- Đất thủy lợi DTL 157,06 157,06 -            -            -            -            19,94       -            0,14           0,05        4,33           13,47         61,82        1,66          0,06          2,08          20,10        18,50        14,90        

- Đất cơ sở văn hóa DVH 9,54 9,54 1,63          1,11           -            0,02           0,01        0,07           0,10           -          0,35           0,16           0,62          -           0,28          0,37          0,00          4,72          0,10          

- Đất cơ sở y tế DYT 10,96 10,96 1,90          0,37           0,16           0,03           0,03        0,97           0,05           0,03        0,06           6,39           0,15          0,04          0,23          0,06          0,02          0,07          0,40          

- Đất cơ sở giáo dục và đào t ạo DGD 122,61 122,61 2,99          1,63           3,40           2,87           2,42        3,74           8,35           8,34        6,01           39,31         14,39        4,01          6,29          4,91          1,54          5,04          7,36          

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 10,35 10,35 2,30          -            -            -            -          -            0,17           0,84        1,21           0,47           3,00          1,75          0,13          0,44          0,05          -           -           

- Đất công tr ình năng lượng DNL 160,15 160,15 0,01          -            0,01           -            -          -            0,29           0,01        -            2,65           0,28          -           -           10,66        0,01          -           146,23      

- Đất công tr ình bưu chính, viễn thông DBV 6,38 6,38 -            0,63           -            -            0,14        -            0,93           -          -            3,00           0,54          -           0,02          -           0,01          1,03          0,09          

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 17,60 17,60 6,63          0,22           0,08           -            5,84        -            -            -          -            -            -           -           -           -           0,55          0,52          3,77          

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,06 11,06 -            -            -            -            -          -            -            -          0,56           -            9,17          -           -           0,19          0,60          -           0,55          

QUY HOẠCH  SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
cấp tỉnh 
phân bổ 

(ha)

Diện tích 
cấp huyện 
xác định, 
xác định 
bổ sung 

(ha)

Tổng diện 
tích

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11
Phường 
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P. 
Nguyễn 
An Ninh

P. Rạch 
Dừa

P. Thắng 
Nhất

P. Thắng 
Nhì

P. Thắng 
Tam

X. Long 
Sơn

(a) (b) (c) (d) (e)=(f-d) (f)=(1)+…+(17) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
cấp tỉnh 
phân bổ 

(ha)

Diện tích 
cấp huyện 
xác định, 
xác định 
bổ sung 

(ha)

Tổng diện 
tích

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)

- Đất cơ sở tôn giáo TON 90,55 90,55 4,07          9,97           0,60           0,88           50,91       0,51           0,75           -          -            0,31           7,44          0,17          3,63          0,11          10,24        0,30          0,65          

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nh à tang l ễ, nhà 
hỏa táng

NTD 16,37 16,37 -            -            -            -            -          -            -            -          -            1,96           8,31          -           -           -           -           -           6,10          

- Đất cơ sở khoa học và công ngh ệ DKH 4,06 4,06 -            -            -            -            -          -            -            -          -            1,99           -           -           -           0,01          -           2,04          0,02          

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,41 1,41 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           1,41          -           -           -           

- Đất chợ DCH 7,97 7,97 -            -            -            0,45           0,18        0,86           0,18           0,29        -            0,91           -           -           1,58          0,30          0,20          1,29          1,72          

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,18 3,18 0,63          0,08           0,06           0,02           0,12        0,12           0,10           0,07        0,05           0,09           0,39          0,11          0,15          0,17          0,15          0,03          0,85          

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 68,77 68,77 7,06          4,48           0,34           0,10           0,01        0,11           -            1,29        0,85           -            -           31,04        0,33          0,42          0,29          6,78          15,67        

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 71,53 71,53 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           71,53        

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.599,51 1.599,51 27,81        73,01         56,43         52,43         55,92       81,17         98,84         45,46       160,19       288,17       260,64      82,40        81,66        111,97      55,64        67,75        -           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,15 16,15 1,40          0,97           1,45           0,25           0,16        0,33           0,76           0,13        0,27           6,52           0,58          0,12          0,29          2,08          0,12          0,16          0,58          

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 14,54 14,54 0,34          2,26           0,74           0,35           0,91        0,96           0,90           1,23        -            3,29           -           0,01          0,79          -           0,03          2,13          0,60          

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,99 4,99 -            0,25           0,01           0,24           0,26        0,29           1,24           -          -            0,35           0,17          -           -           0,19          0,59          -           1,40          

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ạch, suối SON 2.549,81 2.549,81 -            -            -            -            29,94       -            -            4,04        -            15,48         721,01      -           271,62      400,12      18,59        -           1.089,00   

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 190,06 190,06 -            2,54           -            -            -          -            -            -          -            51,24         94,42        7,24          -           -           -           -           34,62        

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00 -            -            -            -            -          -            -            -          -            -            -           -           -           -           -           -           -           

3 Đất chưa sử dụng CSD 233,47 233,47       -           1,47          -            -            0,29        -            1,23          -          8,92          24,88        111,55     13,94       0,87         10,98       -           18,22       41,13       

II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN 0,00 -             
2 Đất khu kinh tế KKT 0,00 -             
3 Đất đô thị KDT 9.360,66 9.360,66    178,18       293,68       90,04         80,92         399,81     162,49       198,95       329,57     404,03       1.040,19    3.708,93   480,07      610,65      859,76      273,47      249,92      

4
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng 
lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp 
lâu năm)

KNN 0,00 -             

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng, rừng sản xuất)

KLN 0,00 -             

6 Khu du lịch KDL 0,00 -             
7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 0,00 -             

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp)

KPC 0,00 -             

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 159,90 159,90       69,40         90,50        
10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 142,18 142,18       142,18      
11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 1.836,04 1.836,04    22,34       29,79       140,85      195,97      4,03          54,06        1.389,00   
12 Khu dân cư nông thôn DNT 0,00 -             

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông 
thôn

KON 0,00 -             
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Biểu 04/CH

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4
Phường 

5
Phường 7 Phường 8 Phường 9

Phường 
10

Phường 
11

Phường 
12

P. Nguyễn An Ninh
P. Rạch 

Dừa
P. Thắng 

Nhất
P. Thắng 

Nhì
P. Thắng 

Tam
X. Long Sơn

(a) (b) (c) (d)=(1)+...+(17) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 3.027,46       10,00     15,49     6,40       1,00       47,88     1,49        18,29     45,03     25,54       84,40       1.127,07  48,03                     23,96          14,72             72,95           8,44              1.476,76     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

Trong đó: Đ ất chuyên trồng lúa n ước LUC/PNN -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 234,09          -         1,76        2,19        -         0,04       0,13         10,70      0,20        11,10        30,32        49,64        15,52                      5,68             9,31                1,00              3,52               92,98          

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 396,60          10,00      11,10      4,21        1,00        30,00     1,36         7,53        1,01        11,74        43,31        56,85        1,15                        2,20             5,01                15,00            1,98               193,15        

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 383,10          -         1,97        -         -         9,19       -          -         -         1,95          10,32        0,71          -                         11,35           -                 -               -                347,60        

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

Trong đó: đ ất có rừng sản xuất l à rừng tự nhi ên RSN/PNN -                -         -         -         -         -        -         -         -         -          -          -          -                        -              -                 -              -                -             

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 1.549,31       -         0,66        -         -         8,65       -          0,06        43,82      0,75          0,45          957,51      31,36                      4,73             0,40                55,11            2,94               442,87        

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 463,88          -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           62,12        -                         -              -                 1,84              -                399,92        

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,48              -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           0,24          -                         -              -                 -               -                0,23            

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp

-                -         -         -         -         -        -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -             

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 
thủy sản

HNK/NTS -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng

RPH/NKR(a) -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng

RDD/NKR(a) -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng

RSX/NKR(a) -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

Trong đó: đ ất có rừng sản xuất l à rừng tự nhi ên RSN/NKR (a) -                -         -         -         -         -         -          -         -         -           -           -           -                         -              -                 -               -                -              

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang
 đất ở

PKO/OCT 34,58            0,13       0,38       2,55       -         0,04       3,05        0,42       0,08       5,91         9,52         6,27         0,11                       0,13            4,04               0,34             1,64              -             

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 
tích (ha)

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)
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Biểu 05/CH

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11 Phường 12
P. Nguyễn 

An Ninh
P. Rạch 

Dừa
P. Thắng 

Nhất
P. Thắng 

Nhì
P. Thắng 

Tam
X. Long 

Sơn
(a) (b) (c) (d)=(1)+...+(17) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Tổng 337,56       1,83           34,10         -             -             10,39         0,31           6,21           -            13,00            93,26            30,76        15,00             1,00            10,00           0,79            15,00           105,91       

1 Đất nông nghiệp NNP -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -              -               -              -              -            

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

 Trong đó: Đ ất chuyên lúa nư ớc LUC -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

Trong đó: đ ất có rừng sản xuất l à rừng tự 
nhiên

RSN -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

1.8 Đất làm muối LMU -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2 Đất phi nông nghiệp PNN 337,56       1,83           34,10         -             -             10,39         0,31           6,21           -            13,00            93,26            30,76        15,00             1,00            10,00           0,79            15,00           105,91       

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,72            -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                1,72          -                 -              -               -              -               -             

2.2 Đất an ninh CAN -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 80,49          -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               80,49         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1,00            -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                1,00          -                 -              -               -              -               -             

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 149,79        1,83           25,25          -             -             6,28            0,31           4,00            -             10,00             40,33            20,00        10,00             1,00            10,00            0,79            10,00           10,00         

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,77            -             -             -             -             -             -             0,21            -             -                -                -            -                 -              -               -              -               1,56           

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã

DHT 2,53            -             0,85            -             -             1,11            -             -             -             -                0,57              2,45          -                 -              -               -              -               8,80           

Trong đó

- Đất giao thông DGT 2,87           -            0,85           -             -             1,11           -            -             -            -                0,57             0,28         -                -             -              -             -              0,06          

- Đất thủy lợi DTL 2,17           -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               2,17         -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở văn hóa DVH -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở y tế DYT -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở giáo dục và đào t ạo DGD -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất công tr ình năng lượng DNL 8,74           -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              8,74          

- Đất công tr ình bưu chính, viễn thông DBV -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng

diện tích 
(ha) 

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)

CH05 Trang 9

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11 Phường 12
P. Nguyễn 

An Ninh
P. Rạch 

Dừa
P. Thắng 

Nhất
P. Thắng 

Nhì
P. Thắng 

Tam
X. Long 

Sơn
(a) (b) (c) (d)=(1)+...+(17) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng

diện tích 
(ha) 

Phân theo đơn v ị hành chính (ha)

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở tôn giáo TON -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nh à tang l ễ, 
nhà hỏa táng

NTD -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở khoa học và công ngh ệ DKH -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

- Đất chợ DCH -             -            -             -             -             -             -            -             -            -                -               -           -                -             -              -             -              -            

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,06            -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               0,06           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 5,00            -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               5,00           

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 83,95          -             8,00            -             -             3,00            -             2,00            -             3,00               52,36            5,59          5,00               -              -               -              5,00             -             

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ạch, suối SON -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                -                -            -                 -              -               -              -               -             
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Biểu 10/CH

Diện tích  
(ha)

Sử dụng vào loại đất

(1) (2) (3 (4)=(5)+(6) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp 
tỉnh

I Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

1,1 Đất quốc phòng

* Công trình dự án cấp Quốc gia

1 Sân bay Gò Găng CQP 248,50 248,50

HNK (63,6 ha), CLN (21,82 ha), RPH 
(35,16 ha), NTS (67,22 ha), LMU (16,71 
ha), CQP (1,21 ha), DGT (3,09 ha), DTL 
(0,07 ha), ONT (10,47 ha), SON (29,14 
ha)

X. Long Sơn

-VB số 3477/UBND-VP ngày 10/4/2020 vv chấp thuận vị trí mốc 
ranh giới để nghiên cứu dự án
- Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2019, đồng thời ngày 
26/2/2020

2021-2030 Đang chờ UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

* Công trình dự án cấp Tỉnh
1 Trận địa pháo Sao Mai CQP 5,00 0,73 4,27 RPH (4,27 ha) Phường 5 2021-2030 Làm thủ tục để cấp GCN
2 Trạm Anten núi Lớn CQP 0,01 0,01 RPH (0,01 ha) Phường 5 2021-2030
3 Khu dịch vụ Vũng Tàu - XN Hải Âu CQP 2,97 2,97 - Phường 9

4
Xây dựng vị trí đóng quân của Đoàn An Ninh 2/Cục Bảo 
vệ An ninh Quân đội

CQP 0,32 0,32 - Phường 9

VB số 7278/UBND-VP ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh BRVT vv giao 
đất tại phường 9, thành phố Vũng Tàu cho Đoàn An ninh 2 - Cục 
Bảo vệ An ninh Quân đội để sử dụng vào mục đích quốc phòng
Quyết định giao đất số 2451/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND 
tỉnh BRVT

2021

5 CC Công ty bay dịch vụ Miền Bắc CQP 0,20 0,20 HNK (0,2 ha) Phường 9

6
Xây dựng thao trường bãi tập cho lực lượng vũ trang 
thành phố Vũng Tàu

CQP 4,43 4,43 - Phường 12

7 Cơ sở Doanh trại Chi đội kiểm ngư số 2 CQP 14,79 14,79
HNK (2 ha), CLN (4 ha), NTS (2,79 ha), 
LMU (4 ha), ODT (1 ha), SON (1 ha)

Phường 12

VB số 1853/UBND-VP ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận 
địa điểm dự án Cơ sở doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2 tại ngã 3 
sông Dinh - sông Cây Khế, P12, TPVT; VB số 3222/UBND-VP ngày 
13/5/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận gia hạn thỏa thuận địa điểm 
dự án Cơ sở Doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2 tại ngã 3 sông Dinh - 
sông Cây Khế, P12, TPVT

2021

8 Đường vào dự án cơ sở doanh trại chi đội Kiểm ngư số 2 CQP 1,66 1,66
NTS (0,66 ha), LMU (0,95 ha), ODT 
(0,05 ha)

Phường 12

VB số 1853/UBND-VP ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận 
địa điểm dự án Cơ sở doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2 tại ngã 3 
sông Dinh - sông Cây Khế, P12, TPVT; VB số 3222/UBND-VP ngày 
13/5/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận gia hạn thỏa thuận địa điểm 
dự án Cơ sở Doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2 tại ngã 3 sông Dinh - 
sông Cây Khế, P12, TPVT

2021

9 Doanh trại, cầu cảng Chi đội kiểm ngư số 2 (giai đoạn 1) CQP 6,85 6,85 SON (5,13 ha), CSD (1,72 ha) Phường 12

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 về việc cập nhật quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 
(2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện dự án Doanh trại, 
cầu cảng Chi đội kiểm ngư số 2 (giai đoạn 1) tại Phường 12, thành 
phố Vũng Tàu

2021

10 Cầu cảng và doanh trại Hải đội 2 CQP 5,31 3,40 1,91
DGT (0,07 ha), ODT (0,4 ha), SON 
(1,44 ha)

P. Rạch Dừa, 
Thắng Nhất

58/NQ-HĐND-14/12/2018 1.577 m2

- Cầu cảng và doanh trại Hải đội 2 - P. Rạch Dừa CQP 4,42 3,40 1,02
DGT (0,07 ha), ODT (0,4 ha), SON 
(0,55 ha)

P. Rạch Dừa

- Cầu cảng và doanh trại Hải đội 2 - P. Thắng Nhất CQP 0,89 0,89 SON (0,89 ha) P. Thắng Nhất

11 Nhà ở xã hội Bộ Đội Biên phòng tỉnh BR-VT CQP 1,00 0,48 0,52 ODT (0,52 ha) P. Rạch Dừa

12 Trạm phối hợp CN Côn Đảo CQP 3,06 3,06 ODT (1,06 ha), SON (2 ha)
P. Rạch Dừa, 
Thắng Nhất

2021-2030 DM KH2021 đề nghị chuyển QH2030

- Trạm phối hợp CN Côn Đảo - P. Rạch Dừa CQP 1,75 1,75 ODT (0,55 ha), SON (1,2 ha) P. Rạch Dừa

- Trạm phối hợp CN Côn Đảo - P. Thắng Nhất CQP 1,31 1,31 ODT (0,51 ha), SON (0,8 ha) P. Thắng Nhất

13 Trụ sở Hải Đội dân quân thường trực CQP 2,42 2,42
HNK (0,56 ha), CLN (0,5 ha), RPH (0,29 
ha), DGT (0,16 ha), ONT (0,32 ha), 
SON (0,59 ha)

X. Long Sơn
Thông báo số 640/TB-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về địa 
điểm thực hiện dự án

14 Cầu cảng Hải Đội II Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT CQP 7,60 7,60 SON (7,6 ha) X. Long Sơn

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KỲ QUY HOẠCH 2021-2030
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15 Ban CHQS TPVT (mở rộng) CQP 3,00 0,40 2,60 - Phường 7
2221/BCH-TM ngày 06/7/2021 của BCH QS tỉnh BRVT v.v xin ý 
kiến lập QHSDĐ

Phân khu Nam VT quy hoạch làm đất TMDV

1,2 Đất an ninh

1 Trụ sở Công an Phường 1 CAN 0,05 0,05 - Phường 1
Thông báo số 146/TB-UBND - 31/03/2020] kết luận chủ Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại buổi họp ngày 18/3/2020

2021-2030
Đưa khu đất số 10 nguyễn du ra khỏi danh mục đấu giá để đầu 
tư trụ sở công an phường 1, thành phố vũng tàu

2 Trụ sở Công an Phường 4 CAN 0,09 0,09 - Phường 4
VB thỏa thuận địa điểm số 443/UBND-XD ngày 23/01/2015 của 
UBND tỉnh

2021

3 Trụ sở Công an Phường 7 CAN 0,07 0,07 ODT (0,07 ha) Phường 7 QĐ số 3835/QĐ-UBND-30/12/2016 687 m2
4 Trụ sở Công an tỉnh CAN 0,21 0,21 - Phường 8 2021-2030

5 Trụ sở Công an TPVT CAN 3,06 3,06
HNK (0,83 ha), CLN (0,38 ha), DGT 
(0,22 ha), ODT (1,63 ha)

Phường 11
QĐ số 1949/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh v/v phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an TPVT; 267/HĐND-VP-
31/7/2017

2021

II
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng

2,1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
chấp thuận mà phải thu hồi đất

2.1.1 Đất rừng phòng hộ

1
Rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ và phía bắc cầu Gò 
Găng sang Long Sơn. Hạng mục: Phân khu rừng ngập 
mặn cảnh quan ven Quốc lộ 51A.

RPH 293,12 97,82 195,30 RPH (195,3 ha) Phường 12

2.1.2 Đất khu công nghiệp

1 Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn SKK 850,00 850,00

HNK (15,05 ha), CLN (144,93 ha), RPH 
(218,58 ha), NTS (18,53 ha), LMU 
(53,67 ha), DGT (5,7 ha), DTL (7,33 
ha), TON (0,3 ha), NTD (2,05 ha), ONT 
(53,26 ha), DTS (0,05 ha), TIN (0,05 
ha), SON (250,01 ha), CSD (80,49 ha)

X. Long Sơn

-Giấy CNĐT số 49221000112, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 16/5/2012 
do BQL các khu công nghiệp cấp
- QĐ số 2042/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 điều chỉnh quyết định thành 
lập KCN Dầu khí Long Sơn 
- VB số 653/SXD-KTQH ngày 11/5/2012 vv thỏa thuận địa điểm điều 
chỉnh quy mô diện tích dự án KCN Dầu khí Long Sơn 

2021-2030

Đã thực hiện xong công tác kiểm kê, bàn giao cho Tổ hợp hóa 
dầu gần 400ha phục vụ công tác bồi thường và 40ha kho 
ngầm; Đang lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
diện tích điều chỉnh; chưa lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo 
diện tích điều chỉnh; 
Ngày 14/7/2020 Long Sơn PIC có CV số 242/CV-GĐ gửi 
UBND TPVT và TTPTQĐ vv hỗ trợ lập phương án khái toán 
tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

2.1.3 Đất cụm công nghiệp

1
Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời 
các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn 
thành phố Vũng Tàu

SKN 39,56 39,56

HNK (4,51 ha), CLN (2,71 ha), NTS 
(22,53 ha), LMU (1,23 ha), SKC (1,03 
ha), DGT (0,21 ha), DTL (0,16 ha), 
ODT (0,94 ha), SON (5,24 ha), CSD (1 
ha)

Phường 12 124/HĐND-VP-17/5/2017 39,56 ha; trong đó gđ 1 15,92 ha

2.1.4 Đất thương mại dịch vụ

1 Cảng cá Cát Lở Vũng Tàu TMD 6,26 6,26 - Phường 11

QĐ số 2325/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh v/v cho 
Tổng công ty Thủy sản VN - Công ty TNHH MTV thuê đất để kinh 
doanh, khai thác Cảng cá Cát Lở; - QĐ số 2112/QĐ-BNN-QLDN 
ngày 05/6/2015 của Bộ NN&PTNT v/v chuyển giao Cty TNHH MTV 
dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông về Bộ NN&PTNT quản lý và 
thực hiện nhiệm vụ chủ sở hữu nhà nước theo quy định

2021

2 Bến thủy nội địa TMD 0,23 0,23 - Phường 12

3 Dự án Khu Hồ Mây Park 12,79 3,16 9,63 RPH (9,63 ha)
Phường 5, P. 
Thắng Nhì

QĐ số 923/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh BR-VT về 
việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu Hồ 
Mây Park Vũng Tàu, TPVT, tỉnh BRVT

2021

- Dự án Khu Hồ Mây Park - Phường 5 TMD - Phường 5 2021
- Dự án Khu Hồ Mây Park - P. Thắng Nhì TMD - P. Thắng Nhì 2021

4 KDL Vũng Tàu Regency (Trùng Dương) 23,00 23,00 - Phường 10, 11

QĐ số 3333/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh vv thu hồi 
228.786,8m2 đất tại phường 10, phường 11 để đầu tư xây dựng khu 
du lịch Trùng Dương; VB số 9032/UBND-VP ngày 28/11/2014 của 
UBND tỉnh vv giao đất đợt 2 để thực hiện dự án Khu du lịch Vũng 
Tàu Regency tại phường 10,phường 11, thành phố Vũng Tàu

- KDL Vũng Tàu Regency (Trùng Dương) - Phường 10 TMD 16,13 16,13 - Phường 10
- KDL Vũng Tàu Regency (Trùng Dương) - Phường 11 TMD 6,88 6,88 - Phường 11
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5 KDL Biển Xanh Vũng Tàu TMD 7,22 0,72 6,50
HNK (4,88 ha), CLN (0,57 ha), RPH 
(0,32 ha), DTL (0,03 ha), ODT (0,7 ha)

Phường 11

QĐ số 1704/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh vv thu hồi 
72.182,9 m2 đất tại khu Chí Linh Cửa Lấp, phường 11, thành phố 
Vũng Tàu để đều tư xây dựng: Khu du lịch Biển Xanh Vũng Tàu; VB 
số 8515/UBND-VP ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh vv bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư dự án Khu du lịch Biển xanh

2021 Diện tích BĐ KH2021 7,22ha

2.1.5 Đất giao thông

1 Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT DGT 5,86 1,63 4,23

HNK (1,64 ha), TMD (0,36 ha), SKC 
(0,2 ha), DVH (0,03 ha), DGD (0,01 ha), 
TON (0,01 ha), ODT (1,48 ha), TSC 
(0,5 ha)

Phường 1, 3, 
P. Thắng Tam

- NQ số 74/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương 
đầu tư dự án. 

2021

- Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT - Phường 1 DGT 0,54 0,37 0,17 ODT (0,07 ha), TSC (0,1 ha) Phường 1
- NQ số 74/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu 
tư dự án. 

2021

- Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT - Phường 3 DGT 4,52 0,91 3,62
HNK (1,64 ha), TMD (0,16 ha), DVH 
(0,03 ha), DGD (0,01 ha), TON (0,01 
ha), ODT (1,37 ha), TSC (0,4 ha)

Phường 3
- NQ số 74/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu 
tư dự án. 

2021

- Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT - P. Thắng Tam DGT 0,79 0,36 0,44
TMD (0,2 ha), SKC (0,2 ha), ODT (0,04 
ha)

P. Thắng Tam
- NQ số 74/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu 
tư dự án. 

2021

2 Chỉnh trang trục đường Thùy Vân DGT 12,32 12,32
CQP (0,02 ha), CAN (0,01 ha), TMD 
(0,17 ha), DGT (11,67 ha), DKH (0,01 
ha), DKV (0,37 ha), ODT (0,07 ha)

Phường 2, P. 
Thắng Tam, 
Phường 8

DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm) 3,2 km

- Chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Phường 2 DGT 2,20 2,20
CAN (0,01 ha), TMD (0,05 ha), DGT 
(1,71 ha), DKV (0,37 ha), ODT (0,06 ha)

Phường 2 DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm)

- Chỉnh trang trục đường Thùy Vân - P. Thắng Tam DGT 7,78 7,78
CQP (0,02 ha), TMD (0,08 ha), DGT 
(7,66 ha), DKH (0,01 ha), ODT (0,01 ha)

P. Thắng Tam DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm)

- Chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Phường 8 DGT 2,34 2,34 TMD (0,04 ha), DGT (2,3 ha) Phường 8 DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm)

3
Đường Bình Giả (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố 
Vũng Tàu

DGT 5,19 5,19
HNK (0,02 ha), DGT (3,33 ha), DTL 
(0,01 ha), DGD (0,08 ha), DTT (0,11 
ha), DKV (0,03 ha), ODT (1,61 ha)

P. Rạch Dừa, 
Phường 10

80/NQ-HĐND-14/12/2018 1,29km

-
Đường Bình Giả (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng 
Tàu - P. Rạch Dừa

DGT 1,62 1,62
DGT (1,5 ha), DGD (0,07 ha), ODT 
(0,05 ha)

P. Rạch Dừa

-
Đường Bình Giả (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng 
Tàu - Phường 10

DGT 3,57 3,57
HNK (0,02 ha), DGT (1,83 ha), DTL 
(0,01 ha), DGD (0,01 ha), DTT (0,11 
ha), DKV (0,03 ha), ODT (1,56 ha)

Phường 10

4
Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 
3/2)

7,13 7,13
HNK (2,57 ha), CLN (1,1 ha), NTS (0,1 
ha), CQP (0,2 ha), CAN (0,03 ha), DGT 
(1,07 ha), DTL (0,06 ha), ODT (2 ha)

Phường 11, 
phường 12

73/NQ-HĐND-12/9/2019 2.173 m

-
Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) - 
Phường 11

DGT 0,90 0,90
HNK (0,13 ha), CQP (0,09 ha), CAN 
(0,03 ha), DGT (0,07 ha), ODT (0,58 ha)

Phường 11

-
Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) - 
Phường 12

DGT 6,51 6,51
HNK (2,44 ha), CLN (1,1 ha), NTS (0,1 
ha), CQP (0,11 ha), DGT (1 ha), DTL 
(0,06 ha), ODT (1,42 ha), CSD (0,28 ha)

Phường 12

5
Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã 
phường 10 TPVT (giai đoạn 2)

5,94 5,94
CQP (0,03 ha), SKC (0,01 ha), DGT 
(4,92 ha), ODT (0,98 ha)

Phường 9, p. 
Thắng Nhất

55/NQ-HĐND-14/12/2018 1.199,1 m+ 1.260,88 m

-
Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã 
phường 10 TPVT (giai đoạn 2) - Phường 9

DGT 2,91 2,91
CQP (0,03 ha), DGT (2,58 ha), ODT 
(0,3 ha)

Phường 9

-
Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã 
phường 10 TPVT (giai đoạn 2) - P. Thắng Nhất

DGT 3,03 3,03
SKC (0,01 ha), DGT (2,34 ha), ODT 
(0,68 ha)

P. Thắng Nhất

6 Đường Ngô Quyền phường 10 2,87 1,73 1,14
HNK (0,05 ha), CLN (0,01 ha), DGD 
(0,02 ha), DSH (0,01 ha), ODT (1,05 ha)

P. Thắng 
Nhất, p. Rạch 
Dừa, phường 
10

70/NQ-HĐND-12/9/2019 1.487m

- Đường Ngô Quyền phường 10 - P. Thắng Nhất DGT 0,67 0,67 DGT (0,67 ha) P. Thắng Nhất
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- Đường Ngô Quyền phường 10 - P. Rạch Dừa DGT 1,88 1,88
HNK (0,05 ha), CLN (0,01 ha), DGT 
(0,98 ha), DGD (0,02 ha), DSH (0,01 
ha), ODT (0,81 ha)

P. Rạch Dừa

- Đường Ngô Quyền phường 10 - Phường 10 DGT 0,32 0,32 DGT (0,08 ha), ODT (0,24 ha) Phường 10

7
Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS 
Hàn Thuyên) TPVT

1,43 1,43
HNK (0,16 ha), CLN (0,04 ha), DGT 
(0,12 ha), DTL (0,01 ha), ODT (1,1 ha)

P. Rạch Dừa, 
Phường 10

60/NQ-HĐND-14/12/2018 602 m

-
Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn 
Thuyên) TPVT - P. Rạch Dừa

DGT 0,28 0,28
HNK (0,01 ha), CLN (0,04 ha), DGT 
(0,03 ha), ODT (0,2 ha)

P. Rạch Dừa

-
Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn 
Thuyên) TPVT - Phường 10

DGT 1,15 1,15
HNK (0,15 ha), DGT (0,09 ha), DTL 
(0,01 ha), ODT (0,9 ha)

Phường 10

8
HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự 
án Nạo vét kênh Bến Đình

DGT -
Phường 5, P. 
Thắng Nhì, 
phường 9

DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm) 24,24ha

9 Bãi đậu xe công viên Tao Phùng DGT 3,68 3,68 CQP (3,68 ha) Phường 2 Thông báo số 349/TB-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh 4,3 ha
10 Bến xe khách liên tỉnh trên Quốc lộ 51, TPVT DGT 1,01 1,01 - Phường 3 DM đầu tư công tỉnh

11
Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần Phú 
đến Nhà hàng Gành Hào)

DGT - Phường 5 DM đầu tư công tỉnh 3,2km

12 Cảng tàu khách quốc tế DGT 21,18 21,18 - Phường 5

13 Cải tạo, nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu DGT 1,34 0,68 0,66
DYT (0,02 ha), DSH (0,02 ha), ODT 
(0,62 ha)

Phường 8 VB số 4846/UBND-VP ngày 15/5/2020 2021-2030 865,81m

14 Đường Cống hộp DGT 0,85 0,59 0,26 HNK (0,03 ha), ODT (0,23 ha) Phường 8 - 2021

15
Đường vành đai khu biệt thự Phương Nam-đồi Ngọc 
Tước TPVT

DGT 0,68 0,68
HNK (0,14 ha), TMD (0,3 ha), DGT 
(0,03 ha), ODT (0,21 ha)

Phường 8 DM đầu tư công tỉnh
1,236km; Dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét bố trí vốn thực 
hiện khi có nguồn vốn

16 Đường Biệt Chính (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2) DGT - Phường 10 DM đầu tư công tỉnh 2.127m

17
Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đường 3/2 đến Bãi tắm Chí 
Linh

DGT 3,71 3,71

HNK (1,45 ha), CLN (0,22 ha), RPH 
(0,12 ha), CQP (0,01 ha), TMD (0,02 
ha), SKC (0,4 ha), DGT (0,43 ha), ODT 
(1,06 ha)

Phường 10 DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm) 1078,03m

18
Hạ tầng kỹ thuật đất NHCT (Khu phía đông Đường 3/2)-
Khu 1

DGT 6,75 6,75 - Phường 10

19 HTKT Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha phường 10 DGT - Phường 10 456/HĐND-VP-28/10/2016 10 ha; 302 lô đất và 1.300 căn hộ

20 Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C) DGT 8,54 2,18 6,36
HNK (2,3 ha), CLN (2,24 ha), DTL (0,18 
ha), DGD (0,09 ha), ODT (0,98 ha), 
CSD (0,57 ha)

Phường 11
- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; QP-AN và dự toán thu 
chi ngân sách nhà nước 2019

2021

21 Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B) DGT - Phường 11 DM đầu tư công tỉnh 1.235m

22
Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS phường 
11) TPVT

DGT 2,80 0,23 2,57
HNK (0,18 ha), CLN (0,63 ha), DTL 
(0,07 ha), ODT (1,69 ha)

Phường 11 61/NQ-HĐND-14/12/2018 1.314 m

23
Đường quy hoạch AIII (đoạn từ Đường Đô Lương đến 
Đường Rạch Bà 1)

DGT 5,57 0,32 5,25
HNK (0,89 ha), CLN (0,53 ha), DTL 
(0,09 ha), ODT (3,74 ha)

Phường 11 DM đầu tư công tỉnh 2.052m

24 Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT DGT 3,55 3,55
HNK (0,19 ha), CLN (1,18 ha), SKC 
(0,11 ha), DGT (0,92 ha), DTL (0,06 
ha), ODT (1,09 ha)

Phường 11 62/NQ-HĐND-14/12/2018 1,33 km

25 Dự án đầu tư xây dựng bến xe tại khu vực Ẹo Ông Từ DGT 6,00 - Phường 12
Đã thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 vv Bổ 
sung kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục dự án cho phép chuẩn 
bị đầu tư năm 2020

2021-2030

26 Đường quy hoạch A III DGT 6,30 0,09 6,21
HNK (4,55 ha), CLN (0,2 ha), NTS (0,03 
ha), DTL (0,02 ha), DGD (0,13 ha), 
ODT (1,28 ha)

Phường 12 59/NQ-HĐND-14/12/2018 2021 2,29 km

27
Đường quy hoạch A4 (đoạn từ đường Hàng Điều 4 đến 
đường 51C)

DGT 5,50 0,60 4,90
HNK (1 ha), CLN (1 ha), NTS (0,5 ha), 
DTL (0,4 ha), ODT (2 ha)

Phường 12 DM đầu tư công tỉnh
Dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét bố trí vốn thực hiện khi có 
nguồn vốn; 2848m

28 Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển) DGT 185,00 - ?
Đã thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/4/2020 vv bổ 
sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 120/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2020

2021-2030 Nâng cấp thành 6 làn xe

29 Đường Dương Vân Nga DGT 0,36 0,26 0,10 ODT (0,1 ha) P. Rạch Dừa

30 Nút giao đường 30/4 và đường Bình Giã TPVT DGT 0,56 0,56 DGT (0,54 ha), ODT (0,02 ha) P. Rạch Dừa
Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Tỉnh cho 
phép chuẩn bị đầu tư

Cầu vượt 200m

31 Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) DGT 3,50 3,50
HNK (0,04 ha), DGT (2,97 ha), DGD 
(0,06 ha), ODT (0,42 ha), TSC (0,01 ha)

P. Thắng Nhất DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm) 1.268 m
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32 Đường Lê Thánh Tông DGT 0,71 0,40 0,31 HNK (0,02 ha), ODT (0,29 ha) P. Thắng Nhất - QĐ số 9568/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 phê duyệt DAĐT 2021

33 HTKT Khu tái định cư phường Thắng Nhất TPVT DGT - P. Thắng Nhất 457/HĐND-VP-28/10/2016
4,58 ha;
313 nền đất

34
Cải tạo, nâng cấp các nút giao: Ngã Năm đường Lê Hồng 
Phong, Ngã tư giếng nước và Tượng đài dầu khí TPVT

DGT 3,30 3,30 - P. Thắng Tam
Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Tỉnh cho 
phép chuẩn bị đầu tư

35 Đường Nguyễn Phong Sắc DGT 4,00 1,20 2,80
HNK (0,14 ha), RPH (0,95 ha), LMU 
(0,99 ha), ONT (0,03 ha), SON (0,69 ha)

X. Long Sơn
Đã thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 vv Bổ 
sung kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục dự án cho phép chuẩn 
bị đầu tư năm 2020

2021-2030 4,19 km

36
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Láng Cát - Long Sơn 
(đường Hoàng Sa)

DGT 32,00 - X. Long Sơn
Đã thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 vv Bổ 
sung kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục dự án cho phép chuẩn 
bị đầu tư năm 2020

2021-2030

37 Đường Long Sơn - Cái Mép DGT 6,05 0,23 5,82
CLN (2,32 ha), RPH (2,28 ha), NTD 
(0,02 ha), ONT (0,41 ha), SON (0,79 ha)

X. Long Sơn

QĐ số 3103/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 
dự án đầu tư; QĐ 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh 
vv giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kt-xh, qp-an và dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2019; 

2021

38
Đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn (đoạn nối dài 
ra Láng Cát Long Sơn)

DGT 11,70 11,70 - X. Long Sơn

39 Đường vào căn cứ Long Sơn/Vùng 2 Hải quân DGT 5,30 5,30
HNK (2,05 ha), CLN (0,19 ha), NTS 
(1,73 ha), SKC (0,02 ha), DGT (0,88 
ha), ONT (0,24 ha), SON (0,19 ha)

X. Long Sơn

QĐ số 779/QĐ-BQP ngày 3/3/2016 của Bộ Quốc Phòng; Văn bản số 
3897/UBND-VP ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh chấp thuận chủ 
trương đầu tư xây dựng tuyến đường vào căn cứ Long Sơn/Vùng 2 
Hải quân

1.890m; Dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét bố trí vốn thực hiện 
khi có nguồn vốn

40 Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn (Đường điều chỉnh) DGT 1,18 1,18 - X. Long Sơn

41 Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn (Hành lang kỹ thuật) DGT 7,59 7,59 - X. Long Sơn

42
Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn nối dài (Đoạn từ 
Khu lọc dầu đến Khu hoá dầu)

DGT 19,89 19,89 - X. Long Sơn

43 Đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn DGT 10,50 10,50 - X. Long Sơn

44
Đường vào khu dịch vụ hậu cần của khu neo đậu tránh 
trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh

DGT 7,19 0,03 7,16
HNK (0,22 ha), CLN (1,96 ha), NTS 
(2,84 ha), LMU (0,92 ha), SON (1,22 ha)

X. Long Sơn
QĐ số 2447/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 
dự án đầu tư; QĐ 2752/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh 
về phê duyệt điều chỉnh dự án; 

2.439,33 m; TTKL dự án đã hoàn thành

45
Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát - Long Sơn (đường 
Hoàng Sa)

DGT 6,03 6,03
HNK (0,27 ha), RPH (0,3 ha), NTS (0,01 
ha), SKC (0,02 ha), DGT (4,17 ha), 
ONT (0,11 ha), SON (1,15 ha)

X. Long Sơn
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 4/8/2020 của HĐND Tỉnh cho 
phép chuẩn bị đầu tư

4,0 km

46 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 28/4 xã Long Sơn DGT 4,30 4,30

HNK (0,04 ha), CLN (0,07 ha), TMD 
(0,01 ha), DGT (3,23 ha), DTL (0,08 
ha), DGD (0,02 ha), DDT (0,01 ha), 
NTD (0,01 ha), DCH (0,02 ha), ONT 
(0,79 ha), TSC (0,02 ha)

X. Long Sơn Công văn số 2825/UBND-VP ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 9km

47 Đường QH D15 khu du lịch Chí linh-Cửa lấp TPVT DGT - ? DM đầu tư công tỉnh 1.121,8m
2.1.6 Đất thủy lợi

1 Nâng cấp đê Hải Đăng DTL 12,83 1,98 10,85
HNK (0,79 ha), CLN (0,88 ha), NTS 
(3,27 ha), DGT (3,18 ha), SON (0,56 
ha), CSD (2,17 ha)

Phường 12

QĐ số 2788/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh BRVT; 
Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 về giao chỉ tiêu QP-
AN 2019; QĐ số 2750/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBT về điều 
chỉnh vốn đầu tư công;

3.437 m

2
Cải tạo tuyến mương thoát nước chính thành phố Vũng 
Tàu

DTL - Các phường
Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND tỉnh cho 
phép chuẩn bị đầu tư

2021-2030 6,6 km

2.1.7 Đất cơ sở y tế

1 Bệnh viện đa khoa thành phố Vũng Tàu DYT 5,80 5,45 0,35
HNK (0,22 ha), CLN (0,07 ha), DGT 
(0,06 ha)

Phường 11
Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28/4/2010của UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư

2021

2
Nâng cấp mở rộng Trung tâm Điều dưỡng Người có công 
Cách mạng Tỉnh BR-VT

DYT - ? 372/HĐND-VP-11/10/2016 TTKL dự án đã hoàn thành; 100 giường

3 Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu DYT 0,50 0,50 HNK (0,3 ha), ODT (0,2 ha) Phường 11 DM đầu tư công tỉnh
2.1.8 Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

1 Trường Tiểu học phường 2 thành phố Vũng Tàu DGD 0,43 0,43 TSC (0,43 ha) Phường 2 2021-2025

Kinh phí 104,69 tỷ đồng (phòng TCKH cung cấp); Vị trí theo 
KHSDĐ 2017 không còn phù hợp, đề xuất tại 05 Phan C 
Trinh. 25 phòng học, khối phục vụ học tập, nhà ăn, khối văn 
phòng
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2
Trường Tiểu học Phường 4 (Khu biên phòng, đường Lê 
Lợi)

DGD - Phường 4 2025-2030 Quy mô 30 phòng học

3 Trường Tiểu học Phường 7 (Đất khu quân sự) DGD - Phường 7 2025-2030 Quy mô 30 phòng học

4 Trường Mầm non Nguyễn An Ninh (Hoa Biển) DGD 0,33 0,33 HNK (0,33 ha) Phường 8 367/HĐND-VP-11/10/2016 2021 Đang xây dựng; 17 nhóm lớp; Chưa hoàn tất thủ tục BTGPMB

5 Trường THCS Hàn Thuyên DGD 1,50 1,50
HNK (0,01 ha), DGD (1,47 ha), ODT 
(0,02 ha)

Phường 10 - QĐ số 81/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 về phê duyệt dự án. 36 phòng học; Thay cho THCS P.9

6 Trường Mầm non Hàng Điều DGD 0,78 0,78 CLN (0,71 ha), ODT (0,07 ha) Phường 11

- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT và  QĐ 
3600/QĐ-UBND ngày 818/12/2018 của UBND Tỉnh về giao chỉ tiêu 
kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân sách NN 
2019.- QĐ số 1750/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 về phê duyệt dự án.

2021 Đang bồi thường GPMB

7 XD cơ sở 2 trường Cao đẳng nghề tại TP Vũng tàu DGD - Phường 11 81/NQ-HĐND-14/12/2018 1.500 học viên; TTKL dự án đã hoàn thành
8 Trường Mầm non phường 12 DGD - Phường 12 Định hướng, chưa có quỹ đất
9 Trường Tiểu học Phước Cơ DGD 3,58 3,58 CLN (3,58 ha) Phường 12 2025-2030
10 Trường Tiểu học Phước Sơn DGD - Phường 12 2025-2030 Quy mô 30 phòng học
11 Trường THCS Phường 12 DGD - Phường 12 2025-2030 Quy mô 40 phòng học

12 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (KĐT Bàu Trũng) DGD 1,37 1,37 HNK (1 ha), ODT (0,37 ha)
P. Nguyễn An 
Ninh

DM đầu tư công tỉnh 30 phòng học

13 Trường THCS Nguyễn An Ninh (KĐT Bàu Trũng) DGD 0,90 0,90 HNK (0,6 ha), ODT (0,3 ha)
P. Nguyễn An 
Ninh

DM đầu tư công tỉnh 40 phòng học; Ban QLDA ĐTXD 2

14 Trường Mầm non Rạch Dừa DGD 0,70 0,70 HNK (0,56 ha), ODT (0,14 ha) P. Rạch Dừa QĐ số 3225/QĐ-UBND ngày 13/11/2016 về phê duyệt dự án. 2021 18 nhóm lớp
15 Trường tiểu học Phước An DGD - P. Rạch Dừa Đang xây dựng

16 Trường Tiểu học phường Thắng Nhất DGD 0,72 0,72 ODT (0,72 ha) P. Thắng Nhất DM đầu tư công tỉnh Đang thi công; 30 phòng học

17 Trường Cao đẳng (Khu tái định cư Thắng Nhất) DGD 0,17 0,17 ODT (0,17 ha) P. Thắng Nhất

18 Trường Tiểu học Thắng Nhì DGD 0,71 0,71 NTS (0,71 ha) P. Thắng Nhì

- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT và  QĐ 
3600/QĐ-UBND ngày 818/12/2018 của UBND Tỉnh về giao chỉ tiêu 
kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân sách NN 
2019. QĐ số 3087/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 về phê duyệt dự án.

2021-2030 30 phòng học; Đã hoàn thành công tác thu hồi đất, BTGPMB

19 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng DGD 1,22 1,16 0,06 DGT (0,02 ha), ODT (0,04 ha) P. Thắng Tam
- Thông báo số 124/UBND BBT ngày 02/6/2010 về việc thu hồi đất 
để thực hiện dự án Trường THPT Đinh Tiên Hoàng tại phường 
Thắng Tam, TPVT

2021

2.1.9 Đất cơ sở thể dục - thể thao

1
Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh BR-VT (đổi 
tên thành Khu liên hợp TDTT tỉnh BR-VT)

DTT 1,75 1,75 -
P. Nguyễn An 
Ninh

Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Diện tích khoảng 45 ha

2.1.10 Đất công trình năng lượng

1
Đường Ống dẫn khí công nghiệp cấp cho Dự án hóa dầu 
Long Sơn

DNL 4,78 4,78 - X. Long Sơn Diện tích thu hồi

2 Nhà máy điện khí Long Sơn DNL 5,00 5,00 - X. Long Sơn Diện tích thu hồi

3 Đường dây 110kV đấu nối Long Sơn (móng trụ) DNL 0,05 0,05 RPH (0,03 ha), DGT (0,02 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 Diện tích thu hồi

4 Đường dây 110kV LSP Long Sơn - Long Sơn (móng trụ) DNL 0,05 0,05 RPH (0,05 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 Diện tích thu hồi

5 Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn (móng trụ) DNL 0,09 0,09 RPH (0,09 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 Diện tích thu hồi

6 Trạm biến áp 110kV Long Sơn DNL 0,53 0,53 RPH (0,53 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 Diện tích thu hồi
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7

Trung tâm Điện lực Long Sơn 
(Khu 1: Quy hoạch khu vui chơi giải trí: 15,10 ha; khu 2: 
Quy hoạch đất năng lượng: 136,65 ha; khu 3: Quy hoạch 
cảng và đường giao thông: 47,75 ha)

DNL, 
DKV, 
DGT

199,50 199,50

CLN (2,14 ha), RPH (71,61 ha), NTS 
(3,15 ha), LMU (19,09 ha), DGT (0,06 
ha), DTL (3,25 ha), DGD (0,01 ha), 
ONT (0,09 ha), SON (91,24 ha), CSD 
(8,86 ha)

X. Long Sơn 2021 Diện tích thu hồi

- Khu 1: Quy hoạch khu vui chơi giải trí DKV 15,10 15,10

CLN (2,13 ha), RPH (2,46 ha), NTS (1,24 
ha), LMU (7,84 ha), DGT (0,05 ha), DTL 
(0,26 ha), DGD (0,01 ha), ONT (0,02 ha), 
SON (1,03 ha), CSD (0,06 ha)

X. Long Sơn 2021 Diện tích thu hồi

- Khu 2: Quy hoạch đất năng lượng DNL 136,65 136,65
RPH (67,83 ha), NTS (1,46 ha), LMU 
(10,28 ha), DTL (2,81 ha), ONT (0,05 ha), 
SON (45,48 ha), CSD (8,74 ha)

X. Long Sơn 2021 Diện tích thu hồi

- Khu 3: Quy hoạch cảng và đường giao thông DGT 47,75 47,75

CLN (0,01 ha), RPH (1,32 ha), NTS (0,45 
ha), LMU (0,97 ha), DGT (0,01 ha), DTL 
(0,18 ha), ONT (0,02 ha), SON (44,73 ha), 
CSD (0,06 ha)

X. Long Sơn 2021 Diện tích thu hồi

8 Trạm biến áp 110kV Long Sơn và đường dây đấu nối DNL 1,02 1,02 - X. Long Sơn Diện tích thu hồi
2.1.11 Đất tôn giáo

1 Chùa Tam Bảo TON 1,06 1,06 - Phường 1

2 Chùa Hải Vân TON 0,02 0,02 - Phường 2

Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 Cho phép Chùa Hải 
Vân được chuyển mục đích sử dụng 249,7m2 đất nông nghiệp trồng 
cây lâu năm (trong tổng diện tích 4.298,7m2 đất nông nghiệp trồng 
cây lâu năm mà Chùa Hải Vân đang sử dụng) sang đất cơ sở tôn giáo 
tại số 74 đường Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu; VB thẩm 
định nhu cầu sử dụng đất số 2957/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/5/2020 
của Sở TNMT; GCNQSDD số AK 287303 ngày 17/9/2008; 

2021

3 Chùa Quy Sơn (Xây dựng hạng mục Nhà cốt) TON 0,10 0,10 - Phường 5

GCN QSDD, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 
657275 ngày 06/4/2020; VB số 1736/SXD-QHKT ngày 19/5/2020 của 
Sở Xây dựng vv ý kiến về hồ sơ cấp giấy phép xây dựng khu nhà cốt 
của Chùa Quy Sơn tại số 544A đường Trần Phú phường 5, TPVT; 
VB số 33/SXD/QLXD ngày 03/01/2020 của Sở xây dựng vv thông 
báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng khu nhà cốt 
và cổng chùa Quy Sơn; 

2021

4 Thiền viện Bồ Đề TON 0,10 0,10 - Phường 8 - VB 8848/UBND-VP ngày 19/11/2015 của UBND Tỉnh 2021-2030
2.1.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải

1
Đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vực 
đường Hạ Long, Phường 2, thành phố Vũng Tàu

DRA - Phường 2 DM đầu tư công tỉnh
Hệ thống thoát nước phi 300 nối Nghi Phong đến trạm bơm 
Công viên Bãi trước, chiều dài 3km

2 Thu gom xử lý và thoát nước thải Long Sơn - Gò Găng DRA - X. Long Sơn
Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh vv 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Thu gom, xử lý và thoát nước thải 
Long Sơn - Gò Găng

2021-2030

2.1.13 Đất có di tích lịch sử - văn hóa

1
Di tích lịch sử cách mạng nhà số 18/5 (nhà ông Trương 
Quang Vinh)

DDT 0,08 0,08 ODT (0,08 ha) Phường 3
QĐ số 457/QĐ, ngày 25/03/1991 của Bộ VH - TT - Thể thao - Du 
Lịch

Số 36/29 Nguyễn An Ninh, phường 7

2 Di tích ăng ten Parapon (đài Viba)-Núi Lớn DDT 4,91 4,91 RPH (4,91 ha) Phường 5 QĐ số 937QĐ/BT, ngày 23/07/1993 của Bộ VHTT
3 Di tích chùa Phước Lâm "Phước Lâm Tự" DDT 0,60 0,60 - Phường 5 QĐ số 983/QĐ, ngày 04/08/1992 của Bộ Văn hóa Thông Tin Số 65 Nguyễn Bảo, phường 6

4
Khu di tích Nhà má Tám Nhung và TTVH học tập Cộng 
Đồng , P.6 

DDT 0,33 0,33 DDT (0,24 ha) P. Thắng Nhì Đang xin thu hồi đất và giao đất

2.1.14
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng

1 Nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu NTD 1,96 1,96
HNK (0,54 ha), CLN (0,95 ha), ODT 
(0,47 ha)

Phường 11 195/HĐND-VP-22/6/2018 Đang bồi thường GPMB; 4.016 m2

2.1.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1 Trung tâm hành chính chính trị thành phố Vũng Tàu TSC 5,10 5,10 CLN (4,9 ha), ODT (0,2 ha) Phường 11
Quyết định thu hồi đất số 3315/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của 
UBND tỉnh. QĐ điều chỉnh cục bộ số 2529/QĐ-HĐND ngày 11/9/208

2021 Bồi thường GPMB

2.1.16 Khu chức năng
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1 Khu đô thị mới trung tâm Bàu Trũng KDV 100,00 100,00

HNK (30,68 ha), CLN (0,17 ha), NTS 
(22,88 ha), TMD (1,05 ha), DGT (2,77 
ha), DTL (1,85 ha), ODT (32,59 ha), 
TSC (0,04 ha), MNC (7,97 ha)

Đang bồi thường GPMB

- Khu đô thị mới trung tâm Bàu Trũng - TMD+ODT
TMD+O

DT
70,00 70,00

HNK (21,76 ha), CLN (0,02 ha), NTS 
(15,65 ha), TMD (0,88 ha), DGT (2,05 ha), 
DTL (1 ha), ODT (22,64 ha), MNC (6 ha)

P. Nguyễn An 
Ninh

Đang bồi thường GPMB

- Khu đô thị mới trung tâm Bàu Trũng - DKV DKV 30,00 30,00

HNK (8,92 ha), CLN (0,15 ha), NTS (7,23 
ha), TMD (0,17 ha), DGT (0,72 ha), DTL 
(0,85 ha), ODT (9,95 ha), TSC (0,04 ha), 
MNC (1,97 ha)

P. Nguyễn An 
Ninh

Đang bồi thường GPMB

2 Khu trung tâm Chí Linh KDV 95,97 87,97 8,00 HNK (6,88 ha), MNC (1,12 ha)
P. Nguyễn An 
Ninh

Quyết định 907/QĐ-TTg; 2021 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

3 Tổ hợp dịch vụ và nhà ở Khang Gia Hân KDT 6,93 2,18 4,75 - Phường 11

- Văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư số 6204/UBND – VP ngày 
13/9/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 số 476/QĐ – UBND ngày 
4/2/2013 của UBND thành phố Vũng Tàu

2021-2030
Đang xác định phạm vi thực hiện giai đoạn 1 để hoàn thành 
thủ tục chấp thuận đầu tư dự án

4 Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu DTC 69,40 29,88 39,52
HNK (13,72 ha), CLN (21,54 ha), DGT 
(3,75 ha), DTL (0,39 ha), TIN (0,12 ha)

Phường 10, 11
Văn bản số 2037/UBND-VP ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc 
triển khai các nhiệm vụ để hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà đầu tư dự 
án; 

2021

5 Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu DTC 90,50 38,51 51,99

HNK (30 ha), CLN (14,01 ha), NTS 
(0,75 ha), CAN (0,21 ha), SKC (2,89 
ha), DGT (1,57 ha), DTL (0,52 ha), 
DYT (0,13 ha), DGD (1,36 ha), TSC 
(0,55 ha)

Phường 12

QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh v/v chấp 
thuận đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, 
P12; VB số 2313/BXD-PTĐT ngày 21/10/2016 ý kiến chấp thuận đầu 
tư và hướng dẫn thẩm quyền thu hồi đất thực hiện dự án; 

2021

6 Khu đô thị mới Chí Linh Cửa Lấp KDV 65,72 65,72 - Phường 12
 - VB số 9403/UBND-VP ngày 179/2019 v/v giải quyết thủ tục liên 
quan đến dự án khu đô thị Chí Linh - Cửa Lấp, TPVT

2021-2030 Tạm dừng triển khai để tích hợp vào KĐT Hải Đăng

7 Khu đô thị Phước Thắng KDV 75,13 3,53 71,60

HNK (6,5 ha), CLN (2 ha), NTS (19,72 
ha), LMU (33,22 ha), SKC (1,21 ha), 
DGT (5,76 ha), DTL (1,76 ha), SON 
(1,43 ha)

Phường 12
QĐ số 1588/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh v/v chấp 
thuận đầu tư dự án

2021

8 Khu đô thị Phước Thắng KDV 75,13 3,53 71,60

HNK (6,5 ha), CLN (2 ha), NTS (19,72 
ha), LMU (33,22 ha), SKC (1,21 ha), 
DGT (5,76 ha), DTL (1,76 ha), SON 
(1,43 ha)

Phường 12
QĐ số 1588/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh v/v chấp 
thuận đầu tư dự án

2021

9 Trung tâm nghề cá tại Gò Găng, thành phố Vũng Tàu KTM 142,18 142,18 - X. Long Sơn

Văn bản số 7482/UBND-VP ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án; Nghị Quyết số 
113/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

2021-2025 Diện tích theo QH phân khu Gò Găng; Đa chức năng

2.1.17 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

1 Công viên Bàu Sen DKV 6,91 6,91
HNK (0,49 ha), CLN (0,37 ha), NTS 
(0,49 ha), SKC (0,01 ha), DGT (0,83 
ha), DTL (0,7 ha), ODT (4,02 ha)

P. Thắng Tam DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm) 40,8 ha

B Các công trình, dự án còn lại

I
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp 
thuận mà phải thu hồi đất

1.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1 Dự án Nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu SKC 2,60 2,60 - P. Rạch Dừa
Văn bản số: 10934/UBND-VP ngày 29/10/2018 (Đính kèm văn bản 
số : 5661/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/10/2018)

2021-2030 Thu hồi 0,72 ha; nằm trong Cảng KCN Đông Xuyên

2 Trung tâm xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp dầu khí SKC 1,85 1,85 - P. Thắng Nhất

3 Cảng biển - Tổ hợp hóa dầu Miền Nam SKC 193,50 193,50 - X. Long Sơn

4 Khu dịch vụ công nghiệp cơ khí hàng hải SKC 19,52 19,52
CLN (0,95 ha), RPH (8,87 ha), NTS 
(1,66 ha), ONT (2,44 ha), SON (4,04 
ha), CSD (1,56 ha)

X. Long Sơn

1.2 Đất giao thông

1
Đường Trương Công Định (Đoạn từ đường Trần Đồng 
đến đường Quang Trung)

DGT 1,33 1,33 - Phường 1, 2, 3 Bồi thường GPMB xong

-
Đường Trương Công Định (Đoạn từ đường Trần Đồng đến 
đường Quang Trung) - Phường 1

DGT 0,66 0,66 - Phường 1 Bồi thường GPMB xong
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-
Đường Trương Công Định (Đoạn từ đường Trần Đồng đến 
đường Quang Trung) - Phường 2

DGT 0,26 0,26 - Phường 2 Bồi thường GPMB xong

-
Đường Trương Công Định (Đoạn từ đường Trần Đồng đến 
đường Quang Trung) - Phường 3

DGT 0,42 0,42 - Phường 3 Bồi thường GPMB xong

2 Nút giao thông Trương Công Định - Trần Đồng -Lê Lai DGT 0,56 0,56 - Phường 1, 3 Đang bồi thường GPMB

-
Nút giao thông Trương Công Định - Trần Đồng -Lê Lai - 
Phường 1

DGT 0,21 0,21 - Phường 1 Đang bồi thường GPMB

-
Nút giao thông Trương Công Định - Trần Đồng -Lê Lai - 
Phường 3

DGT 0,35 0,35 - Phường 3 Đang bồi thường GPMB

3
Đường Bình Giã (đọan đường Lê Hồng Phong đến Vòng 
xoay Dầu khí)

DGT 5,14 5,14 -
Phường 8, P. 
Nguyễn An 
Ninh

Bồi thường GPMB xong

-
Đường Bình Giã (đọan đường Lê Hồng Phong đến Vòng xoay 
Dầu khí) - Phường 8

DGT 2,57 2,57 - Phường 8 Bồi thường GPMB xong

-
Đường Bình Giã (đọan đường Lê Hồng Phong đến Vòng xoay 
Dầu khí) - P. Nguyễn An Ninh

DGT 2,57 2,57 -
P. Nguyễn An 
Ninh

Bồi thường GPMB xong

4
Thu hồi đất để cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công 
Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế 
Vinh)

DGT 1,32 1,32 -
Phường 9, P. 
Nguyễn An 
Ninh

-
Thu hồi đất để cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công 
Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh) - 
Phường 9

DGT 0,66 0,66 - Phường 9

-
Thu hồi đất để cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công 
Định (đoạn từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh) - 
P. Nguyễn An Ninh

DGT 0,66 0,66 -
P. Nguyễn An 
Ninh

5
Dự án đầu tư xây dựng đường D7 tại phường 11, TP.Vũng 
Tàu

0,38 0,38 -
Phường 10, 
Phường 11

-
Dự án đầu tư xây dựng đường D7 tại phường 11, TP.Vũng 
Tàu - Phường 10

DGT 0,19 0,19 - Phường 10

-
Dự án đầu tư xây dựng đường D7 tại phường 11, TP.Vũng 
Tàu - Phường 11

DGT 0,19 0,19 - Phường 11

6
Dự án đầu tư xây dựng đường N6 tại phường 11, TP.Vũng 
Tàu

4,81 4,81 -
Phường 10, 
Phường 11

-
Dự án đầu tư xây dựng đường N6 tại phường 11, TP.Vũng 
Tàu - Phường 10

DGT 2,41 2,41 - Phường 10

-
Dự án đầu tư xây dựng đường N6 tại phường 11, TP.Vũng 
Tàu - Phường 11

DGT 2,41 2,41 - Phường 11

7
Đường Bình Giã (đoạn từ đường 30/4 đến đường hẻm 78 
Bình Giã)

9,56 9,56 -
Phường 10, P. 
Rạch Dừa

-
Đường Bình Giã (đoạn từ đường 30/4 đến đường hẻm 78 Bình 
Giã) - Phường 10

DGT 4,78 4,78 - Phường 10

-
Đường Bình Giã (đoạn từ đường 30/4 đến đường hẻm 78 Bình 
Giã) - P. Rạch Dừa

DGT 4,78 4,78 - P. Rạch Dừa

8
Đường Biệt Chính (đoạn từ 30/4 đến 51C) - Đường Lưu 
Chí Hiếu QH

5,14 5,14 -
Phường 10, P. 
Thắng Nhất

-
Đường Biệt Chính (đoạn từ 30/4 đến 51C) - Đường Lưu Chí 
Hiếu QH - Phường 10

DGT 2,57 2,57 - Phường 10

-
Đường Biệt Chính (đoạn từ 30/4 đến 51C) - Đường Lưu Chí 
Hiếu QH - P. Thắng Nhất

DGT 2,57 2,57 - P. Thắng Nhất

9
Cải tạo mặt đường vỉa hè, cây xanh Đường Lê Văn Lộc, 
TP Vũng Tàu

DGT -
P. Thắng Nhì, 
Phường 9

Bồi thường GPMB xong

-
Cải tạo mặt đường vỉa hè, cây xanh Đường Lê Văn Lộc, TP 
Vũng Tàu - P. Thắng Nhì

DGT - P. Thắng Nhì Bồi thường GPMB xong

-
Cải tạo mặt đường vỉa hè, cây xanh Đường Lê Văn Lộc, TP 
Vũng Tàu - Phường 9

DGT - Phường 9 Bồi thường GPMB xong

10
Dự án nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, Thành phố Vũng 
Tàu

DGT 80,23 76,82 3,41
NTS (0,78 ha), CAN (0,03 ha), TMD 
(0,57 ha), SKC (0,04 ha), DCH (0,02 
ha), ODT (1,96 ha), TSC (0,01 ha)

Phường 5, P. 
Thắng Nhì

- NQ số 12/NQ-HĐND ngày 26/03/2019 và VB số 151A/TB-UBND 
tỉnh ngày 21/3/2019; VB số 697/CV-DAGT v/v Kế hoạchđầu tư công 
năm 2020 và KH đầu tư công trung hạn 2021-2025 (Dự án trọng 
điểm do tỉnh ủy chỉ đạo)

2021 3,1km đường; 5,6 km kè; nạo vét 7,2 km kênh; 

-
Dự án nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, Thành phố Vũng Tàu - 
Phường 5

DGT 39,80 38,41 1,39
NTS (0,39 ha), DCH (0,01 ha), ODT (0,98 
ha), TSC (0,01 ha)

Phường 5
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-
Dự án nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, Thành phố Vũng Tàu - 
P. Thắng Nhì

DGT 40,43 38,41 2,02
NTS (0,39 ha), CAN (0,03 ha), TMD (0,57 
ha), SKC (0,04 ha), DCH (0,01 ha), ODT 
(0,98 ha), TSC (0,01 ha)

P. Thắng Nhì

11
Đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Vòng 
Xoay dầu khí)

 DGT 0,40 0,40 HNK (0,2 ha), ODT (0,2 ha)
Phường 8, P. 
Nguyễn An 
Ninh

- 2021

-
Đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Vòng Xoay dầu 
khí) - Phường 8

 DGT 0,19 0,19 HNK (0,14 ha), ODT (0,05 ha) Phường 8

-
Đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Vòng Xoay dầu 
khí) - P. Nguyễn An Ninh

 DGT 0,21 0,21 HNK (0,06 ha), ODT (0,15 ha)
P. Nguyễn An 
Ninh

12
Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ 
đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)

DGT 0,70 0,70 -
Phường 9, P. 
Nguyễn An 
Ninh

   QĐ phê duyệt DAĐT số 3525/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 . 2021 Thu hồi

-
Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ 
đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh) - Phường 9

DGT 0,40 0,40 - Phường 9    QĐ phê duyệt DAĐT số 3525/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 . 

-
Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ 
đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh) - P. Nguyễn An 
Ninh

DGT 0,30 0,30 -
P. Nguyễn An 
Ninh

   QĐ phê duyệt DAĐT số 3525/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 . 

13
Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình 
Giã phường 10)

DGT 3,22 2,77 0,45
CLN (0,01 ha), CQP (0,02 ha), DSH 
(0,01 ha), ODT (0,41 ha)

Phường 9, P. 
Nguyễn An 
Ninh, P. 
Thắng Nhất

- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; QP-AN và dự toán thu 
chi ngân sách nhà nước 2019

2021

-
Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã 
phường 10) - Phường 9

DGT 0,78 0,77 0,01 CLN (0,01 ha) Phường 9

-
Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã 
phường 10) - P. Nguyễn An Ninh

DGT 2,03 2,00 0,03 CQP (0,02 ha), DSH (0,01 ha)
P. Nguyễn An 
Ninh

-
Đường Lê Quang Định (từ đường 30/4 đến đường Bình Giã 
phường 10) - P. Thắng Nhất

DGT 0,41 0,41 ODT (0,41 ha) P. Thắng Nhất

14
Đường Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn 
Thuyên)

DGT 1,48 0,29 1,19
HNK (0,4 ha), CLN (0,04 ha), ODT 
(0,75 ha)

Phường 10, P. 
Rạch Dừa

 QĐ Số: 7828 /UBND-TCKH ngày 30-9-2020 Về việc xây dựng kế 
hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 - 
2025 các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Tỉnh.

2021

-
Đường Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) - 
Phường 10

DGT 1,20 0,26 0,94 HNK (0,39 ha), CLN (0 ha), ODT (0,54 ha) Phường 10

-
Đường Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) - 
P. Rạch Dừa

DGT 0,28 0,03 0,25
HNK (0,01 ha), CLN (0,04 ha), ODT (0,21 
ha)

P. Rạch Dừa

15
Đường Bình Giã  (đoạn từ đường 30/4 đến nối đường 
2/9), thành phố Vũng Tàu

5,49 5,17 0,32
DTL (0,01 ha), DGD (0,07 ha), DCH 
(0,07 ha), ODT (0,16 ha), DTS (0,01 ha)

Phường 10, P. 
Rạch Dừa

Quyết định phê duyệt DAĐT số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 
của UBND tỉnh. 

2021

-
Đường Bình Giã  (đoạn từ đường 30/4 đến nối đường 2/9), 
thành phố Vũng Tàu - Phường 10

DGT - Phường 10
Quyết định phê duyệt DAĐT số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 
UBND tỉnh. 

-
Đường Bình Giã  (đoạn từ đường 30/4 đến nối đường 2/9), 
thành phố Vũng Tàu - P. Rạch Dừa

DGT - P. Rạch Dừa
Quyết định phê duyệt DAĐT số 2855/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của 
UBND tỉnh. 

16 Đường Cầu Cháy (đoạn từ 30/4 đến đường 3/2) 9,57 2,40 7,17
HNK (2,95 ha), CLN (1,92 ha), NTS 
(0,25 ha), CQP (0,68 ha), CAN (0,01 
ha), DTL (0,05 ha), ODT (1,31 ha)

Phường 11, 
Phường 12

- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; QP-AN và dự toán thu 
chi ngân sách nhà nước 2019

2021

- Đường Cầu Cháy (đoạn từ 30/4 đến đường 3/2) - Phường 11 DGT - Phường 11

- Đường Cầu Cháy (đoạn từ 30/4 đến đường 3/2) - Phường 12 DGT - Phường 12

17
NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - 
TCĐ)

DGT 0,26 0,15 0,11 ODT (0,11 ha)
Phường 1, 
phường 3

- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; QP-AN và dự toán thu 
chi ngân sách nhà nước 2019

2021

-
NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ) - 
Phường 1

DGT 0,13 0,07 0,06 ODT (0,06 ha) Phường 1

-
NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ) - 
Phường 3

DGT 0,13 0,08 0,05 ODT (0,05 ha) Phường 3

18 Lắp đặt hệ thống thoát nước vỉa hè đường Thùy Vân 2,00 -
Phường 2, P. 
Thắng Tam

Đang lập bản đồ thu hồi đất

-
Lắp đặt hệ thống thoát nước vỉa hè đường Thùy Vân - Phường 
2

DGT 0,20 2,00 DGT (0,01 ha), DKV (0,19 ha) Phường 2 Đang lập bản đồ thu hồi đất

-
Lắp đặt hệ thống thoát nước vỉa hè đường Thùy Vân - P. 
Thắng Tam

DGT 0,20 2,00 DGT (0,01 ha), DKV (0,19 ha) P. Thắng Tam Đang lập bản đồ thu hồi đất

19
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng Tam, thành 
phố Vũng Tàu

0,79 0,45 0,34 TON (0,05 ha), ODT (0,29 ha)
Phường 3, P. 
Thắng Tam

- NQ 06/NQ-HĐND ngày 05/4/2019.
- QĐ phê duyệt DTCBĐT số 2595/QĐ-UBND ngày 07/6/2019.  
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20
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1 và 
phường 2

DGT - Phường 1, 2 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

21
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1, 2 
(đợt 2)

DGT - Phường 1, 2 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

22 Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu DGT 0,65 0,65 - Phường 1 QĐ phê duyệt DAĐT số 7523/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 2021
23 Cải tạo vĩa hè đường Phan Chu Trinh DGT 0,01 - Phường 2

24 Cải tạo, nâng cấp đường Hạ Long lên Núi nhỏ DGT 11,36 9,65 1,71

CLN (0,04 ha), RPH (0,03 ha), CQP 
(0,08 ha), CAN (0,03 ha), TMD (0,32 
ha), DGD (0,01 ha), TON (0,02 ha), 
DKV (0,23 ha), ODT (0,08 ha), TSC 
(0,01 ha), DTS (0,01 ha), CSD (0,85 ha)

Phường 2 VB số 5934/UBND-QLĐT ngày 10/8/2020

25 Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân DGT 0,78 0,51 0,27 ODT (0,27 ha) Phường 2 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)
26 Cải tạo, nâng cấp đường Phan Huy Ích DGT 0,47 0,47 - Phường 2 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)
27 Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao DGT 0,43 0,31 0,12 ODT (0,12 ha) Phường 2 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)
28 Cải tạo, nâng cấp hẻm 02 đường Hải Đăng DGT 0,52 0,52 - Phường 2 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)
29 Đoạn cuối đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu DGT 0,79 TMD (0,04 ha), ODT (0,75 ha) Phường 2 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)
30 Đường Lương Văn Can DGT 4,95 0,47 - Phường 2  QĐ phê duyệt DAĐT số 3019/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 2021

31
Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân 
(đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám)

DGT 2,00 2,00 HNK (1,76 ha), ODT (0,24 ha) Phường 2

QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT về giao 
chỉ tiêu kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân 
sách NN 2019. QĐ số 7689/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về phê duyệt 
dự án.

2021

32
Cải tạo, nâng cấp hẻm 1684 đường Võ Nguyên Giáp 
(đường vào trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, phường 12)

DGT 0,30 - Phường 2 VB số 6679/UBND-QLĐT ngày 24/8/2020 2021-2030

33
Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng 
Hoa Thám

DGT 0,07 - Phường 2 CV số 711/D9TXD2-KT NGÀY 04/9/2020 2021-2030

34 Nâng cấp, cải tạo đường Lạc Long Quân DGT 0,77 - Phường 2 CV số 711/D9TXD2-KT NGÀY 04/9/2020 2021-2030
35 Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu DGT 0,65 0,65 - Phường 1 QĐ phê duyệt DAĐT số 7523/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 2021

36 Cải tạo, nâng cấp hẻm 107/1 đường Đồ Chiểu, phường 3 DGT - Phường 3 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

37
Cải tạo, nâng cấp hẻm 297 đường Trương Công Định, 
phường 3, thành phố Vũng Tàu

DGT - Phường 3 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

38 Đường Phan Đăng Lưu - đoan còn lại DGT 0,41 - Phường 3 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

39 Đường vào khu dân cư Nam Kỳ Khởi Nghĩa DGT 0,17 0,17 ODT (0,17 ha) Phường 3

QĐ số 1988/QĐ-UBND ngày 24/12/1994 của UBND tỉnh vv giao 
1764m2 đất tại khu vực đường NKKN phường 3 TPVT cho Công ty 
Phát triển nhà mở đường khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch tỷ 
lệ 1/500
Bản án số 02/2009/HCST ngày 10/9/2009 của Tòa án Nhân dân 
TPVT vv "Khởi kiện Quyết định hành chính"

2021-2030
VB số 225/PTN-KHKT ngày 20/6/2019 của CTH-CTy 
HODECO v/v xin tiếp tục thực hiện dự án

40 Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương (giai đoạn 1) DGT 0,21 0,21 - Phường 4 - QĐ phê duyệt BCKTKT số 4899/QĐ-UBND ngày 11/10/2017. 2021

41
Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh 
Quan, phường 4

DGT 0,10 0,10 ODT (0,1 ha) Phường 4 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 2021

42
Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu (Nguyễn Văn Trỗi - Ba 
Cu)

DGT 0,30 0,15 0,15 CAN (0,01 ha), ODT (0,14 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

43
Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang (đoạn từ Nguyễn Văn 
Trỗi đến ngã 3 Cô Giang, Cô Bắc và Triệu Việt Vương - 
Nguyễn Văn Trỗi điến Lê Lợi)

DGT 0,47 0,25 0,22 ODT (0,22 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

44 Cải tạo, nâng cấp đường Đoàn Thị Điểm DGT 0,42 0,24 0,18 ODT (0,18 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

45
Cải tạo, nâng cấp đường Ký Con (Cô Giang - Lê Hồng 
Phong)

DGT 0,74 0,31 0,43
TMD (0,04 ha), ODT (0,38 ha), TSC 
(0,01 ha)

Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

46
Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu

DGT 1,15 0,87 0,28 ODT (0,28 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

47 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim DGT 0,28 0,18 0,10 ODT (0,09 ha), DTS (0,01 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)
48 Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương DGT 0,48 0,33 0,15 ODT (0,15 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)
49 Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bái DGT 1,18 0,54 0,64 TMD (0,04 ha), ODT (0,6 ha) Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)
50 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi DGT - Phường 4 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

51
Cải tạo,nậng cấp đường Mạc Dỉnh Chi, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu

DGT 0,99 0,93 0,06 ODT (0,06 ha) Phường 4    QĐ phê duyệt DAĐT số 5753/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 . 2021 ODT (0,06 ha)
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52 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 4, 5 DGT - Phường 4, 5 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

53
Dịch vụ vận tải hành khách - Hàng hóa Vũng Tàu -Cần 
Giờ

DGT 0,91 0,91 - Phường 5

54
Cải tạo, sửa chữa hẻm số 332 đường Nguyễn An Ninh, 
phường 7

DGT 0,07 0,07 - Phường 7 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

55
Mở rộng Hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối hông ra 
đường Trương Công Định

DGT 0,36 0,36 - Phường 7
- QĐ phê duyệt DAĐT số 4252/QĐ-UBND ngày 06/09/2017 của 
UBND TPVT.

2021

56
Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê 
Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong)

DGT 1,50 1,05 0,45 TMD (0,01 ha), ODT (0,44 ha) Phường 8    QĐ phê duyệt DAĐT số 5750/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 . 2021

57
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 412 đường 
Trương Công Định 

DGT - Phường 8 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

58
Đường quy hoạch vành đai đồi Ngọc Tước Phường 8, 
TPVT

DGT 2,32 1,18 1,14 - Phường 8

59
Nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng 
Hiểu đến Bình Giã)

DGT 0,36 0,36 - Phường 8 - 2021

60 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8, 9 DGT - Phường 8, 9 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

61 Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường 10, TPVT DGT 16,50 - Phường 10 Đang bồi thường GPMB

62 Đường Biệt Chính 2 (đoạn từ A2 đi Ngô Quyền) DGT 1,48 - Phường 10

63
Đường Công Chánh (đoạn từ đường 2/9 đến giáp ranh dự 
án Khu tái định cư 10ha)

DGT 2,00 0,14 1,86
HNK (0,29 ha), SKC (0,26 ha), DTL 
(0,05 ha), ODT (1,26 ha)

Phường 10 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

64 Đường vào trụ sở UBND phường 10 DGT 0,41 0,41 ODT (0,41 ha) Phường 10
QĐ số 2560/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh về phê 
duyệt dự án; QĐ số 5257/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND 
TPVT v/v phê duyệt dự án; 

2021

65
Kết nối đường vào trụ sở UBND P.10 với dự án khu đô 
thị Chí Linh 

DGT 0,69 0,69 - Phường 10 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

66 Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong 58ha. DGT 1,05 0,06 0,99 HNK (0,99 ha) Phường 10
- NQ số 35/NQ-HĐND ngày 02/10/2019 của Hội đồng nhân dân 
TPVT

2021

67 Cải tạo, nâng cấp hẻm số 855, 888 đường 30/4, phường 11 DGT - Phường 11 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

68
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 929, 969, 1013 đường 30/4, 
phường 11

DGT - Phường 11 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

69
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 999 đường 30/4, hẻm số 42 
đường Đô Lương, phường 11

DGT - Phường 11 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

70
Chỉnh trang đô thị đất NHCT (Khu phía đông Đường 3/2)-
Khu 2

DGT 14,37 - Phường 11

71 Đường Cầu Cháy, phường 11, TPVT DGT 9,57 - Phường 11 Đang bồi thường GPMB
72 Đường QH A4 (từ Rạch Bà 1 đến Hàng Điều 3) DGT 2,27 2,27 - Phường 11 Đang lập bản đồ thu hồi đất

73
Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước 
An), phường 11

DGT - Phường 11 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

74
Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS 
phường 11)

DGT - Phường 11 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

75 Đường Rạch Bà 1 (đường vào Nhà tang lễ) DGT 1,88 1,88
HNK (0,03 ha), CLN (0,8 ha), SKC 
(0,11 ha), ODT (0,94 ha)

Phường 11
- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thành phố về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; QP-AN và dự toán thu 
chi ngân sách nhà nước 2019

2021 Đang lập bản đồ thu hồi đất

76 Đường vào Chợ Phường 11 DGT 0,45 0,45 ODT (0,45 ha) Phường 11
77 Nâng cấp mở rộng cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu DGT 0,31 0,31 SON (0,31 ha) Phường 11

78
Tuyến đường đấu nối từ đường 51B vào dự án Khu Nhà ở 
Phước Sơn

DGT 0,33 0,33 HNK (0,33 ha) Phường 11
Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh có văn bản số 1327/UBND-VP về việc 
thanh quyết toán và hoàn vốn đầu tư dự án khu nhà ở Phú Sơn tại 
phường 11 

2021-2030

79 Tuyến ra vào trạm bơm Rạch Bà DGT 0,08 0,08 - Phường 11

80
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào Trung tâm huấn luyện 
và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Tỉnh (hẻm 144 đường 
Phước Thắng, phường 12)  

DGT - Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)
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81 Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May DGT 0,23 0,22 0,01 CAN (0,01 ha) Phường 12

QĐ số 3151/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh vv phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May; QĐ 
số 1248/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh BRVT về việc 
phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán cắm mốc ranh giới quy hoạch, 
đo đạc chỉnh lý, lập mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác thu 
hồi đất, bồi thường GPMB, giao đất để xây dựng dự án Chính trang 
kiến trúc Cầu Cỏ May; 

2021

82 Đường Cầu Cháy 4 (đoạn từ đường A4 đến đường A3) DGT - Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

83
Đường Cầu Cháy 5 (đoạn từ 30/4 đến trường THCS 
Nguyễn Gia Thiều)

DGT 1,09 0,02 1,07
HNK (0,42 ha), CLN (0,08 ha), CQP 
(0,56 ha), DTL (0,01 ha)

Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

84 Đường Phước Thắng thành phố Vũng Tàu DGT 1,54 2,94
HNK (0,18 ha), CLN (0,2 ha), DGT 
(0,34 ha), ODT (0,82 ha)

Phường 12 Bồi thường GPMB xong

85 Đường trục chính tỉnh BR-VT DGT 39,23 - Phường 12
-VB số 8875/UBND-VP ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 và Nghị quyết số 
111/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh

2021-2030 Đang chờ UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

86 Đường vào Trường THCS phường 12 DGT 1,20 1,20 - Phường 12 Bồi thường GPMB xong

87 Đường vào Trường tiểu học phường 12 DGT 0,78 0,01 0,77
HNK (0,12 ha), CLN (0,16 ha), NTS 
(0,28 ha), DTL (0,02 ha), ODT (0,19 ha)

Phường 12

QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT về giao 
chỉ tiêu kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân 
sách NN 2019. QĐ số 6148/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 về phê duyệt 
dự án.

2021

88 HTKT dự án công cộng và tái định cư P.12 TPVT DGT 3,50 3,50 CLN (3,5 ha) Phường 12

QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT và  QĐ 
3600/QĐ-UBND ngày 818/12/2018 của UBND Tỉnh về giao chỉ tiêu 
kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân sách NN 
2019; QĐ số 5302/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về phê duyệt dự án; 

Đang lập bản đồ thu hồi đất

89
Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư Phước Cơ 
phường 12

DGT - Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

90 Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51B DGT 0,05 -
P. Nguyễn An 
Ninh

91 Đường vào trường TH Nguyễn Viết Xuân DGT 0,30 0,30 -
P. Nguyễn An 
Ninh

92
Cải tạo, nâng cấp hẻm 292/10 đường 30/4 (đường quy 
hoạch N2) và hẻm 262 đường 30/4, phường Rạch Dừa

DGT - P. Rạch Dừa DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

93 Khu hậu cần cảng thủy nội địa TPVT DGT 0,30 0,30 - P. Rạch Dừa

94
Cải  tạo nâng cấp hẻm 88 đường Nguyễn Hữu Cảnh 
(GĐII từ hẻm 104 đến giáp E261)

DGT - P. Thắng Nhất

95
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ 
trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)

DGT 0,41 0,41 - P. Thắng Nhất
QĐ phê duyệt DAĐT số 1416/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND 
TPVT

2021

96
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ 
trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)

DGT 0,41 0,41 - P. Thắng Nhất
QĐ phê duyệt DAĐT số 1416/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND 
TPVT

2021

97
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 
Thắng Nhất

DGT - P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

98 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật DGT 4,08 - P. Thắng Nhất

99 Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh DGT 1,50 - P. Thắng Nhất VB số 3661/UBND-QLĐT ngày 11/6/2020 2021-2030

100
Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng 
Nhất

DGT 1,35 0,74 0,61
HNK (0,03 ha), CLN (0,01 ha), CAN 
(0,08 ha), ODT (0,46 ha), TSC (0,03 ha)

P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

101
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 4/13 đường Võ Văn Tần nối 
thông ra đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất

DGT - P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

102
Đoạn cuối Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến 
đường Bình Giã phường 10, TPVT

DGT 2,13 5,35 - P. Thắng Nhất Đang lập bản đồ thu hồi đất

103 Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) (đoạn 180m) DGT 4,83 0,35 0,12 ODT (0,12 ha) P. Thắng Nhất

QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT và  QĐ 
3600/QĐ-UBND ngày 818/12/2018 của UBND Tỉnh về giao chỉ tiêu 
kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân sách NN 
2019. QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về phê duyệt dự án.

2021
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104 Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu DGT 0,90 0,84 0,06 HNK (0,01 ha), ODT (0,05 ha) P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

105 Đường Võ Văn Tần DGT 0,91 0,57 0,34 HNK (0,03 ha), ODT (0,31 ha) P. Thắng Nhất - QĐ số 9567/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND TPVT. 2021

106
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 
Thắng Nhất, Rạch Dừa

DGT -
P. Thắng 
Nhất, Rạch 
Dừa

DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

107
Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường 
Thắng Nhì đến Cầu Quan)

DGT 0,30 0,24 0,06 DCH (0,04 ha), ODT (0,02 ha) P. Thắng Nhì    QĐ phê duyệt DAĐT số 5747/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 . 2021

108 Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú DGT 0,30 0,11 0,19
TMD (0,12 ha), SKC (0,05 ha), ODT 
(0,02 ha)

P. Thắng Nhì
QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018; Nghị quyết 18/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2019; 

2021

109
Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần Phú, 
phường Thắng Nhì

DGT 0,25 0,11 0,14
SKC (0,12 ha), DRA (0,01 ha), ODT 
(0,01 ha)

P. Thắng Nhì DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

110
Đường quy hoạch từ đường Lê Lợi vào hẻm 105 đường 
Lê Lợi, phường Thắng Nhì

DGT - P. Thắng Nhì DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

111 Kết nối đường Ngư Phủ và đường Ông Ích Khiêm DGT 0,10 0,10 - P. Thắng Nhì
112 Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt DGT 0,60 0,25 0,29 ODT (0,29 ha) P. Thắng Nhì    QĐ phê duyệt DAĐT số 5752/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 . 

113 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo DGT 0,41 0,18 0,23
DGD (0,01 ha), TON (0,01 ha), ODT 
(0,2 ha), TIN (0,01 ha)

P. Thắng Nhì    QĐ phê duyệt DAĐT số 5751/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 . 2021

114
Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngư Phủ và đường 
Ông Ích Khiêm

DGT - P. Thắng Nhì DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

115

Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Cư Trinh, Võ Đình 
Thành, Đường quy hoạch (đoạn giao Võ Đình Thành và 
Đào Duy Từ), Trương Ngọc, Đào Duy Từ, phường Thắng 
Tam

DGT - P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

116
Cải tạo, mở rộng hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Thắng Tam

DGT 0,33 0,11 0,22 ODT (0,22 ha) P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

117
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 
Thắng Tam

DGT - P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

118
Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Quý Ly (đoạn từ Chung cư 
OSC Land đến Phan Văn Trị)

DGT 0,59 0,59 - P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

119 Cải tạo, nâng cấp đường Trần Quý Cáp DGT 0,16 0,16 - P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện) Đang bồi thường GPMB

120 Cải tạo, nâng cấp hẻm 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa DGT 0,06 0,06 - P. Thắng Tam QĐ số 2353/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 phê duyệt báo cáo KTKT. 2021

121 Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị) DGT 0,59 0,59 - P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện) Đang bồi thường GPMB

122
Đường quy hoạch kết nối đường Thi Sách ra đường Thùy 
Vân

DGT 0,55 0,19 0,36 TMD (0,01 ha), DTS (0,35 ha) P. Thắng Tam
QĐ số 7039/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 giao chỉ tiêu KH vốn năm 
2020

123 Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam DGT 0,72 0,40 0,32
CLN (0,11 ha), TMD (0,08 ha), DGD 
(0,05 ha), ODT (0,08 ha)

P. Thắng Tam
- NQ số 29/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 của Hội đồng nhân dân 
TPVT

2021

124 Xây dựng đường vào Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng DGT 0,43 - P. Thắng Tam Bồi thường GPMB xong

125
 Đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn ( Đoạn 
hành lang kỹ thuật)

DGT 7,59 7,59
HNK (1,05 ha), CLN (5,27 ha), NTS 
(1,11 ha), ONT (0,16 ha)

X. Long Sơn

Quyết định phê duyệt dự án số 2466/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; 
Văn bản số 6269/UBND-VP ngày 06/09/2013 của UBND tỉnh;QĐ 
giao chỉ tiêu KH vốn năm 2019 số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; 
VB số 697/CV-DAGT v/v KH đầu tư công năm 2020 và KH đầu tư 
công trung hạn 2021-2025.

2021

126
Cải tạo tuyến đường nối vào căn cứ Bộ tư lệnh Vùng 2, xã 
Long Sơn

DGT - X. Long Sơn DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

127
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã Long 
Sơn

DGT - X. Long Sơn DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

128
Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp 
(đường vào trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp), phường 12

DGT - Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

129
Tuyến đường dân sinh ven theo đất của doanh trại Đại 
đội C34- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DGT - ? DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

1.3 Đất thủy lợi
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Diện tích  
(ha)

Sử dụng vào loại đất
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Ghi chú
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STT Hạng mục
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hiện trạng 
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Địa điểm

(đến cấp xã)
Năm

thực hiện
Văn bản pháp lý

1 Cống hóa tuyến Bàu Sen-Bàu Trũng-Rạch Bà-Cửa Lấp 2,50 2,50 -
Phường 10, P. 
Nguyễn An 
Ninh

-
Cống hóa tuyến Bàu Sen-Bàu Trũng-Rạch Bà-Cửa Lấp  - 
Phường 10

DTL 1,00 1,00 - Phường 10

-
Cống hóa tuyến Bàu Sen-Bàu Trũng-Rạch Bà-Cửa Lấp  - P. 
Nguyễn An Ninh

DTL 1,50 1,50 -
P. Nguyễn An 
Ninh

2
Tuyến mương thoát nước cho lưu vực phường 10, Rạch 
Dừa ra hồ Rạch Bà

0,02 0,02 -
Phường 10, P. 
Rạch Dừa

-
Tuyến mương thoát nước cho lưu vực phường 10, Rạch Dừa ra 
hồ Rạch Bà - Phường 10

DTL 0,01 0,01 - Phường 10

-
Tuyến mương thoát nước cho lưu vực phường 10, Rạch Dừa ra 
hồ Rạch Bà - P. Rạch Dừa

DTL 0,01 0,01 - P. Rạch Dừa

3
Cống hóa tuyến mương hiện hữu (đoạn từ ranh khu Đô 
thị Chí Linh đến đường Biệt Chính)

DTL - Phường 10
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố Vũng Tàu

2021-2030

4
Hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong từ ngã 5 đến 
tuyến Cống Hộp

DTL - Phường 12

5 Dự án Tuyến thoát nước Thùy Vân DTL - P. Thắng Tam

6
Các bể chứa nước dung tích trên 200m3/bể thuộc lâm 
phần QBL rừng phòng hộ

DTL - X. Long Sơn

7 Trạm bơm tăng áp xã Long Sơn DTL 0,11 0,11
NKH (0,08 ha), DGT (0,02 ha), ONT 
(0,01 ha)

X. Long Sơn

8 Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2 DTL - Các phường DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)
1.4 Đất cơ sở văn hóa

1
Rạp chiếu phim Điện Biên_ Trung tâm phát hành phim 
và chiếu bóng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DVH 0,15 0,15 - Phường 1

Vản bản số 2913/UBND-VP ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh v/v cải 
tạo mở rộng kinh doanh tại rạp Điên Biên, TPVT; QĐ số 2663/QĐ-
UBND ngày 25/9/2019  của UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm 
Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm VH tỉnh; 

2021

2 Xây dựng đền thờ vua Hùng DVH 0,37 0,37 DKV (0,37 ha) Phường 1
3 Trung tâm VH học tập cộng đồng P. 10 DVH 0,35 0,35 - Phường 10 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)
4 Trung tâm VH Thành phố Vũng Tàu DVH 17,63 0,83 16,80 - Phường 11
5 Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12 DVH 0,29 0,29 - Phường 12 QĐ phê duyệt DAĐT số 3630/QĐ.UBND ngày 14/7/2009 2021

6 Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng DVH 0,30 0,30 - P. Thắng Nhất

- QĐ số 8899/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND TPVT về giao 
chỉ tiêu kê hoạch phát triển  KT-XH; QP-AN và DT thu chi ngân 
sách NN 2019. QĐ số 6051/QĐ-UBND ngày 09/9/2018 về phê duyệt 
dự án.

2021 Đang bồi thường GPMB

7
Xây dựng trung tâm văn hóa học tập Cộng đồng xã Long 
Sơn

DVH - X. Long Sơn DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

1.5 Đất cơ sở y tế
1 Bệnh viện Đa khoa Nhân Đức DYT 1,30 1,30 - Phường 11

2 Đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường Thắng Tam DYT 0,07 0,07 - P. Thắng Tam DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

1.6 Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1 Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học DGD 0,11 0,11 DGD (0,11 ha) Phường 4 Đang xin thu hồi đất và giao đất; Địa chỉ: 219 Ba Cu, P4

2 Trường mầm non phường 5 DGD 0,17 0,17 - Phường 5
QĐ số 1521/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh thu hồi 
1,518,m2; 5291A/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

2022
Dân đồng ý giao mặt bằng để thi công, chưa thống nhất PABT, 
dự kiến đến cuối năm vận động nhận tiền xong. 2021 thực 
hiện BTGPMB + giao đất

3 Trường MN Sao Biển DGD 0,11 0,11 - Phường 7 2021-2030 Tạm dừng, không loại bỏ
4 Trường Tiểu học phường 11 (Trường Phước Sơn) DGD 1,07 1,07 HNK (1,07 ha) Phường 11 - QĐ số 1595/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về phê duyệt dự án. 2021 30 phòng học; Đang bồi thường GPMB
5 Trường Tiểu học bán trú Phước Cơ DGD 1,81 1,81 CLN (1,81 ha) Phường 12

6
Xây dựng mới khối lớp học trường Tiểu học Võ Nguyên 
Giáp

DGD 2,25 2,20 0,05 CLN (0,04 ha), NTS (0,01 ha) Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện) Đã có đất

7
Mở rộng Trường Tiểu học Hải Nam, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu

DGD 1,16 1,15 0,01 ODT (0,01 ha) Phường 12 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

8 Trường Tiểu học Bến Nôm DGD 0,95 0,95 - P. Rạch Dừa Đang bồi thường GPMB

9 Trường Mầm non (Khu tái định cư Thắng Nhất) DGD 0,12 0,12
DGT (0,01 ha), DGD (0,09 ha), ODT 
(0,02 ha)

P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị thủ tục đầu tư, dự kiến bố trí vốn)

10 Xây dựng trường Mầm non Thắng Nhất DGD 0,65 0,65 DGT (0,06 ha), ODT (0,59 ha) P. Thắng Nhất Đang có chủ trương, xem lại diện tích
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11 Trường Mầm non Long Sơn 2 DGD 0,52 0,52 - X. Long Sơn
UBND tỉnh đã ban hành QĐ thu hồi đất và giao đất (Phòng 
GDĐT đánh giá đã thực hiện, đổi tên thành MN Hướng Dương)

12 Trường Tiểu học Long Sơn DGD 2,02 2,02 - X. Long Sơn Đang xin thu hồi đất và giao đất
1.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao
1 Sân bóng đá thành phố Vũng Tàu DTT 0,78 0,78 - Phường 9 Đã kiểm kê đất thể thao
2 Sân thể thao Phường 11 DTT 0,47 0,47 HNK (0,17 ha), ODT (0,3 ha) Phường 11
3 Sân thể thao Phường 12 DTT 3,00 3,00 HNK (1 ha), CLN (1 ha), ODT (1 ha) Phường 12

4 Sân bóng đá DTT 0,25 0,25 - P. Thắng Nhất

1.8 Đất công trình bưu chính, viễn thông
1 Bưu cục Thắng Nhất DBV 0,01 0,01 ODT (0,01 ha) P. Rạch Dừa

1.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải
1 Trạm trung chuyển rác Phường 12 DRA 0,20 0,20 - Phường 12

2 Cải tạo môi trường cảnh quan trạm trung chuyển rác DRA 0,19 0,19 - P. Thắng Nhất

1.10 Đất chợ
1 Chợ Nguyễn Kim, Phường 4 DCH 0,45 0,45 TMD (0,45 ha) Phường 4

1.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

1 Công viên ao cá phường 2 DKV 1,08 1,08 NTS (0,09 ha), ODT (0,99 ha) Phường 2
Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 05/4/2019; (3159/QĐ-UBND - 
10/07/2020] (QĐ) Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 

2021-2030 đã phê duyệt điều chỉnh QHCT 1/500

2
Xây dựng Hoa viên cây xanh tại khuôn viên 21 (Trụ sở 
UBND tỉnh cũ)

DKV 1,80 1,80 TSC (1,8 ha) Phường 1

3 Xây dựng công viên xã Long Sơn DKV - X. Long Sơn DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)
1.12 Đất sinh hoạt cộng đồng

1 Trụ sở KP2 - Phường 1 DSH 0,01 0,01 ODT (0,01 ha) Phường 1
2 Trụ sở KP6 - Phường 1 DSH 0,57 0,57 ODT (0,57 ha) Phường 1
3 Trụ sở KP1 - Phường 3 DSH - Phường 3
4 Trụ sở KP1 - Phường 5 DSH 0,02 0,01 0,01 DGT (0,01 ha), ODT (0 ha) Phường 5
5 Trụ sở KP3 - Phường 5 DSH - Phường 5
6 Trụ sở KP8 - Phường 5 DSH - Phường 5
7 Trụ sở KP2 - Phường 7 DSH - Phường 7
8 Trụ sở KP3 - Phường 7 DSH - Phường 7
9 Trụ sở KP4 - Phường 7 DSH 0,01 0,01 - Phường 7
10 Trụ sở KP9 - Phường 7 DSH - Phường 7

11 Trụ sở KP2 - Phường 9 DSH 0,02 0,02 - Phường 9
QĐ QĐ phê duyệt BCKTK số 5250 /UBND-VP ngày 27/10/2017 của 
UBND TPVT

2021

12 Trụ sở KP1 - Phường 11 DSH 0,01 0,01 - Phường 11

13
Trụ sở Khu phố 1 - Phường 12 
Điều chỉnh cục bộ XD Khu TĐC Tây bắc AIII

DSH 0,02 0,02 ODT (0,02 ha) Phường 12

14 Trụ sở KP6 - Phường 12 DSH 0,02 0,02 DGT (0,02 ha), ODT (0 ha) Phường 12

15 Trụ sở KP1 - P. Nguyễn An Ninh DSH 0,01 0,01 -
P. Nguyễn An 
Ninh

QĐ phê duyệt BCKTKT số 4086/UBND-VP ngày 30/8/2017 2021

16 Trụ sở KP8 - P. Rạch Dừa DSH 0,02 0,02 DYT (0,02 ha) P. Rạch Dừa - QĐ phê duyệt BCKTKT số 5288A/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 2021

17 Trụ sở KP11 - P. Thắng Nhất DSH - P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện) Chưa có quỹ đất

18 Trụ sở KP12 - P. Thắng Nhất DSH - P. Thắng Nhất DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện) Chưa có quỹ đất

19 Trụ sở KP2 - P. Thắng Nhì DSH - P. Thắng Nhì
20 Trụ sở KP9 - P. Thắng Nhì DSH - P. Thắng Nhì

21 Trụ sở Liên khu phố 2 và 3 DSH 0,01 0,01 TMD (0,01 ha) P. Thắng Tam QĐ số 5152A/UBND-VP ngày 27/10/2017 của UBND TPVT 2021

22 Trụ sở Thôn Rạch Già - Long Sơn DSH - X. Long Sơn
1.13 Đất cơ sở khoa học và công nghệ

1 Trạm quan trắc tự động nước biển (khu vực Cù lao Tàu) DKH 0,01 0,01 SON (0,01 ha) P. Thắng Nhất

2 Trạm quan trắc tự động môi trường nước DKH 0,02 0,02 SON (0,02 ha) X. Long Sơn
1.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan
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1
Xây dựng hội trường khối vận số 04 Hoàng Hoa Thám 
TPVT 

TSC - Phường 3 DM đầu tư trung hạn TP (Đủ điều kiện)

1.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

1
Xây dựng đài quan sát cấp cứu trong khu vực từ ngã ba 
Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân đến Phan Chu Trinh

DTS 0,03 0,03 - Phường 2 Không thu hồi đất

2
Dự án Trụ sở và Cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy 
nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DTS 0,01 0,01 ODT (0,01 ha) Phường 5

QĐ số 1313/QĐ-UBND ngày 10/6/2012 của UBND tỉnh; QĐ số 
2328/QĐ-UBND ngày 29/10/2012; QĐ số 2611/QĐ-UBND ngày 
03/9/2020 của UBND tỉnh BRVT vv điều chỉnh diện tích thu hồi và 
giao đất tại QĐ số 1313/QĐ-UBND ngày 10/6/2012 của UBND tỉnh; 

2021

3 Câu lạc bộ hưu trí thành phố Vũng Tàu DTS 0,21 0,10 0,11 DGT (0 ha), DTS (0,11 ha) Phường 8 Đang bồi thường GPMB
4 VP Cty Tecapro DTS 0,10 0,10 TMD (0,1 ha) Phường 9
5 Trạm hàng hải quản lý luồng sông Dinh tại Gò Găng DTS 0,60 0,60 - X. Long Sơn

6 Trạm Thanh tra Thủy sản tại thành phố Vũng Tàu DTS 0,02 0,02 DGT (0,02 ha) X. Long Sơn
Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh 
BRVT về phê duyệt báo cáo KT-KT

2021

1.16 Đất ở tại đô thị

1
Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đất nhận chuyển 
nhượng từ Ngân hàng Công thương

14,09 11,84
HNK (0,67 ha), CLN (0,01 ha), TMD 
(2,11 ha), SKC (0,96 ha), DGT (0,09 
ha), ODT (0 ha), CSD (10,25 ha)

Phường 10, 11

2
Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đất nhận chuyển 
nhượng từ Ngân hàng Công thương - Phường 10

ODT 1,97 5,92 TMD (1,95 ha), DGT (0,02 ha) Phường 10

3
Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đất nhận chuyển 
nhượng từ Ngân hàng Công thương - Phường 11

ODT 12,12 5,92
HNK (0,67 ha), CLN (0,01 ha), TMD 
(0,16 ha), SKC (0,96 ha), DGT (0,07 
ha), ODT (0 ha), CSD (10,25 ha)

Phường 11

4 Khu nhà ở 2 bên đường Thống nhất nối dài 1/500 ODT 9,31 9,31
HNK (0,42 ha), CLN (0,01 ha), TMD 
(1,13 ha), DGT (0,69 ha), ODT (7,06 ha)

Phường 3

5 Quy hoạch đô thị trục đường Cô Giang ODT 15,00 15,00 - Phường 4

6 Khu đất Nhà khách Tiên Sa ODT 0,04 0,04 SKC (0,04 ha) Phường 5
Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh vv phê 
duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển xây dựng; GCNQSDD số AD 079614 ngày 13/12/2005; 

2021

7 Khu dân cư hẻm 86 Nguyễn An Ninh ODT 0,56 0,09 0,47 DGT (0,06 ha), ODT (0,41 ha) Phường 7

- VB số 1648/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh v/v điều 
chỉnh cục bộ QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư hẻm 86 Nguyễn An 
Ninh, P7, TPVT;
- VB số 9249/UBND-VP ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh v/v công 
nhận Công ty TNHH phát triển BĐS Kim Lộc làm chủ đầu tư dự án 
Khu dân cư hẻm 86 Nguyễn An Ninh, P7, TPVT

2021-2030 Chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh qh chi tiết 1/500. 

8 Khu nhà ở gia đình quân nhân Binh đoàn 18 ODT 2,98 2,98 CQP (2,98 ha) Phường 7

9
Khu tái định dự án Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn 
Thụ nối thông ra đường Trương Công Định

ODT 0,03 0,02 0,01 DGT (0,01 ha) Phường 7
QĐ số 7668/UBND ngày 27/12/2018 của UBND Thành phố về việc 
triển khai thực hiện dự án mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ 
nối thông ra đường Trương Công Định, phường 7

2021

10 Khu Biệt thự Đồi Ngọc Tước 2 ODT 17,63 15,36 2,27 HNK (2,27 ha) Phường 8

Quyết định số: 9983/QĐ - UB ngày 29/10/2003 thu hồi 176.333,6 m2 
đất và giao toàn bộ diện tích đất trên cho Cty Cổ phần Phát Triển 
Nhà; Thông báo số 533/TB-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh 
đồng ý cho tiếp tục thực hiện dự án Khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2; 

2021 Tổng DT 17.63ha

11 Chung cư 25 tầng khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2 ODT 0,68 0,68 HNK (0,68 ha) Phường 8
12 Nhà đất số 259 Thi Sách, phường 8, TP Vũng Tàu ODT 0,12 0,12 SKC (0,04 ha), ODT (0,08 ha) Phường 8

13
Xây dựng khu tái định cư trên khu đất công do UBND 
phường 8 quản lý

ODT - Phường 8 DM đầu tư trung hạn TP (Chuẩn bị đầu tư, dự kiến bố trí vốn) 2021-2025

14 Khu liên hợp nhà ở, trường học, thể thao phường 10 ODT 10,50 7,71 2,79
HNK (0,89 ha), CLN (0,9 ha), ODT (1 
ha)

Phường 10

QĐ 2090/QĐ-UB ngày 28/4/2004 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy 
hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp nhà ở, trường học, thể thao phường 
10; QĐ 2420/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND TP.Vũng Tàu 
v/v phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết 1/500 khu nhà ở phường 10; 

2021

CH10 Trang 27

DỰ THẢO (L
ẤY Ý

 K
IẾN)



Diện tích  
(ha)

Sử dụng vào loại đất

(1) (2) (3 (4)=(5)+(6) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ghi chú
Mã

SDĐ
STT Hạng mục

Diện tích 
quy hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Năm

thực hiện
Văn bản pháp lý

15
Khu nhà ở phía Đông đường 3/2 (HODECO SEA 
VILLAGE)

ODT 2,58 2,58 CLN (2,58 ha) Phường 10

VB số 1296/UBND-VP ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh v/v giao diện 
tích 1,5 ha đất có nguồn gốc nhận từ Ngân hàng Công thương VN 
hiện do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý cho Cty CP phát triển 
nhà lập dự án đầu dư nhà ở; Thỏa thuận địa điểm số 1155/SXD-
KTQH ngày 22/5/2008; QĐ phê duyệt QH 1/500 số 4127/QĐ-UBND 
ngày 21/8/2009; 

2021

16 Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha, P.10 ODT 10,20 10,20 - Phường 10 DM đầu tư công tỉnh Đang bồi thường GPMB; 10,2ha
17 Khu Tái định cư Chí Linh 1/500 ODT 37,73 28,79 8,94 - Phường 10
18 Dự án khu nhà ở Phước Sơn mở rộng ODT 0,86 0,43 0,43 - Phường 11
19 Khu Dân cư Phía Tây đường Hàng Điều ODT - Phường 11 Không có diện tích chính xác

20
Khu đất thuộc khu nhà ở phía Tây đường 3/2 (bao gồm 
cả phần diện tích đường giao thông, mương nước do 
NNQL)

ODT 6,33 1,45
HNK (0,09 ha), CLN (0,72 ha), DGT 
(0,26 ha), DTL (0,38 ha)

Phường 11

VB số 6973/UB-VP ngày30/10/2008 của UBND tỉnh; VB số 
1052/UBND-VP ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh giao phần diện tích 
đường giao thông, mương nước cho Công ty CPPT Nhà; QĐ số 
5508/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND TPVT phê duyệt quy 
hoạch điều chỉnh cục bộ chi tiết; 

2021

21 Khu DC Nam Lữ đoàn 171 ODT 6,85 27,12 27,12
HNK (0,04 ha), CLN (0,21 ha), SKC 
(0,03 ha), DGT (0,16 ha), ODT (6,41 ha)

Phường 11

22 Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 (khu 2) ODT 6,30 6,30
CLN (0,46 ha), TMD (0,06 ha), DGT 
(0,06 ha), ODT (0,02 ha), CSD (5,46 ha)

Phường 11

23 Khu nhà ở Phước Sơn ODT 0,89 0,89 HNK (0,53 ha), DGT (0,36 ha) Phường 11 2021

24
Khu nhà ở thấp tầng (bao gồm khu mở rộng) tại khu vực 
Chí Linh, phường 11 Thành phố Vũng Tàu.

ODT 6,64 3,82 2,82
HNK (0,1 ha), CLN (0,61 ha), DGT (1,9 
ha), DTL (0,21 ha)

Phường 11

Văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư số 2691/UBND-VP ngày 
06/5/2008 của UBND tỉnh BR-VT; QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết 
1/500 số 3832/QĐ-UBND ngày 22/09/2008 của UBND Thành phố 
Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết tỷ l/500; 
QĐ 5304/QĐ-UB ngày 30/72004 của UBND tỉnh BT-VT về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở thấp tầng Phường 11, TP 
Vũng Tàu; QĐ 1607/QĐ-UB ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh BT-VT 
về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở thấp 
tầng Phường 11, TP Vũng Tàu; QĐ 3184/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 
của UBND TP Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy 
hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Phường 10 (do Công ty TNHH Khang 
Linh làm chủ đầu tư);

2021

25
Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành 
phố Vũng Tàu

 ODT 8,66 8,17 0,49
HNK (0,36 ha), NTS (0,1 ha), LMU 
(0,03 ha)

Phường 12
VB số 4256/UBND-VP ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về giải quyết 
thủ tục đầu tư giai đoạn 1 dự án; QĐ chủ trương đầu tư số 2788/QĐ-
UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh; 

2021

26 Khu dân cư Cỏ May  ODT 8,71 8,71 NTS (8,71 ha) Phường 12
VB số 10803/UBND-VP ngày 02/10/2020; VB số 5944/STNMT-
CCQLĐĐ ngày 16/9/2020 và VB số 6100/UBND-VP ngày 16/6/2020 
của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; 

2021

27 Khu dân cư sinh thái Phước cơ ODT 20,00 20,00 - Phường 12

28
Khu dân cư thấp tầng kết hợp du lịch sinh thái - Tân Việt 
Mỹ

ODT 50,00 50,00 - Phường 12

29 Khu tái định cư Phía Tây bắc đường A3, P. 12 ODT 24,87 4,62 20,25
HNK (11,1 ha), CLN (8,81 ha), NTS 
(0,07 ha), DGT (0,27 ha)

Phường 12 - QĐ số 1226/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 về phê duyệt dự án. 2021 24,8ha; 993 lô đất và 2 chung cư

30 Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân ODT 34,84 9,24 25,60
HNK (11,01 ha), CLN (11,39 ha), DTL 
(3,2 ha)

Phường 12

 QĐ số 7383/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh BRVTphê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 
1576/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định chủ trương đầu tư tại 
quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 17/5/2019; Văn bản số 
5246/UBND-VP Ngày 27/5/2020 và số 8915/UBND-VP ngày 
20/08/2020 của UBND tỉnh 

2021

31 Khu nhà ở công ty Thanh Xuân  ODT 4,23 4,14 0,09 CLN (0,05 ha), DGT (0,04 ha) Phường 12
QĐ số 1023/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 vv phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Công ty Thanh Xuân; 

2021

32
Khu nhà ở Hải Đăng (bao gồm cả phần diện tích đường 
giao thông, mương nước do NNQL)

ODT 49,00 40,66 8,34
HNK (2 ha), CLN (4 ha), DGT (1,34 ha), 
DTL (1 ha)

Phường 12

VB số 2672/UB-VP ngày 09/6/2003 của UBND tỉnh về chấp thuận 
chủ trương đầu tư; VB số 1052/UBND-VP ngày 13/02/2020 của 
UBND tỉnh giao phần diện tích đường giao thông, mương nước cho 
Công ty CPPT Nhà; QĐ số 4866/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của 
UBND TPVT phê duyệt quy hoạch 1/500; 

2021
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33 Khu Tái định cư Bàu Trũng ODT 2,00 2,00 -
P. Nguyễn An 
Ninh

DM đầu tư công tỉnh (Dự án trọng điểm) Đang bồi thường GPMB

34 Khu DC đường Nơ Trang Long ODT 44,22 42,47 1,75
HNK (0,05 ha), CLN (0,11 ha), DGT 
(0,06 ha), ODT (1,52 ha)

P. Rạch Dừa

35
Dự án khu tái định cư tại phường Thắng Nhất - Hạ tầng 
kỹ thuật

ODT 4,58 4,58 - P. Thắng Nhất Đang bồi thường GPMB

36 Khu Dân cư Đông Bắc sân bay 1/500 ODT 16,50 15,00 1,50 - P. Thắng Nhất

37
Khu nhà ở gia đình quân nhân Quân chủng Phòng không 
- không quân (Cty CTK)

ODT 7,35 3,28 4,07
CQP (3,96 ha), DGT (0,08 ha), ODT 
(0,02 ha)

P. Thắng Nhất

38
Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng 
Nhất

ODT - P. Thắng Nhất DM đầu tư công tỉnh 306 căn hộ

39 Khu DC ven Rạch Bến Đình ODT 14,54 14,54 - P. Thắng Nhì

40 Chung cư tái định cư phường Thắng Tam ODT 0,61 0,01 0,60 TMD (0,6 ha) P. Thắng Tam QĐ số 681/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về phê duyệt dự án. 2021 Đang lập thủ tục xin thu hồi đất và giao đất; 504 căn hộ

41 Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Thắng Nhất ODT 4,58 1,00 3,58 HNK (3,18 ha), NTS (0,4 ha) P. Thắng Nhất QĐ số 3030/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 về phê duyệt dự án. 2021

42
HTKT khu TĐC khu đất tại hẻm 151 đường Hoàng Hoa 
Thám và khu đất hẻm 27 Phó Đức Chính

ODT 0,49 0,49 - P. Thắng Tam
 QĐ số 7642/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về phê duyệt báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật dự án.

2021

II
Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực 
hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

2.1 Đất thương mại dịch vụ
1 Khu nghỉ Dưỡng Papaya Bay Resort TMD 20,00 19,84 0,16 - Phường 1

2
Tổ hợp dự án TMDV và căn hộ cao cấp Phường 1 - OSC 
Việt Nam

TMD 6,20 3,10 3,10 - Phường 1

3 Dự án Captorini Resort tại mũi Nghinh phong TMD 4,00 4,00 - Phường 2
4 Khu dịch vụ giải trí dưới tán rừng TMD 2,50 2,50 - Phường 2
5 Khu đô thị Đường Hạ Long - XD TMD 55,40 55,40 - Phường 2
6 Khu đô thị Đường Võ Thị Sáu - XD TMD 16,20 16,20 - Phường 2

7 Mở rộng khách sạn Mỹ Lệ TMD 0,38 0,38
TMD (0,05 ha), DYT (0,01 ha), ODT 
(0,32 ha)

Phường 2

8 Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương TMD - Phường 2
-QĐ chủ trương đầu tư số 2574/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của 
UBND tỉnh;
- Giấy chứng nhận số CH 695118 ngày 25/5/2017

2021-2030

9
Nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí 
Minh

TMD 0,27 0,27 CQP (0,27 ha) Phường 2

QĐ số 766/QĐ-UBND ngày 22/05/1978 của UBND TP.HCM; VB số 
256/CV ngày 24/12/1996 của BCHQS TP.HCM; VB số 2734/BTLVP 
ngày 10/6/2015 của Bộ TL TP.HCM; VB số 718/UBND-CCQLĐĐ 
ngày 17/02/2020 vv thẩm định nhu cầu sử dụng đất điều kiện cho 
thuê 2.677,5m2 đất tại phường 2, TPVT sử dụng vào mục đích đất 
thương mại, dịch vụ để đầu tư xây dựng công trình Nhà nghỉ cán bộ 
chiến sỹ Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh

2021

10
Trụ sở làm việc Công ty Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng 
Tàu

TMD 0,19 0,19 - Phường 2

QĐ số 1915/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh v/v sắp xếp 
cơ sở nhà, đất tại số 88 Hạ Long, P2, TPVT để tiếp tục sử dụng làm 
trụ sở làm việc của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Vũng Tàu; QĐ 
số 27/QĐ-UBT ngày 08/01/1998 v/v cho Công ty Dịch vụ và Vận tải 
Biển Vũng Tàu được chuyển sang thuê 2.096,5m2 đất tại 129 đường 
Hạ Long, P1, TPVT;

2021

11
Khu du lịch dịch vụ ăn uống hải sản tươi sống tại đường 
Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu 

TMD 0,41 0,41
TMD (0,04 ha), DGT (0,05 ha), ODT 
(0,04 ha), CSD (0,28 ha)

Phường 5

12 Khu dịch vụ hải sản Thành Phát TMD 0,37 0,37 - Phường 5

13 Khu phức hợp CSJ giai đoạn 2 và CSJ mở rộng TMD 0,75 0,75 - Phường 8
QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư số 1880/QĐ-UBND ngày 
06/7/2017 của UBND tỉnh
- Giấy phép xây dựng số 43/GPXD ngày 05/8/2019 của Sở Xây dựng

2021-2030
Đang thi công hoàn thiện giai đoạn 1 diện tích 4.710,6m2. Giai 
đoạn 2 đã hoàn thành thiết kế cơ sở, đang triển khai thiết kế thi 
công

14 Khu nhà ở chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê TMD 0,55 0,55 - Phường 8
15 Khu phức hợp Cap Saint Jacques TMD 0,14 0,14 TMD (0,14 ha) Phường 8

16
Khu biệt thự du lịch Thanh Bình - Chí Linh
Điều chỉnh mật độ xây dựng

TMD 20,26 10,00 10,26
HNK (1,91 ha), CLN (1,04 ha), TMD 
(4,91 ha), DGT (0,5 ha), ODT (1,9 ha)

Phường 10
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17 Khu Biệt thự Khách sạn Ánh Tuyết 1 TMD 5,13 1,02 4,11
RPH (1,83 ha), SKC (1 ha), DGT (0,12 
ha), ODT (1,16 ha)

Phường 10

18 Khu du lịch Long Cung (Blue saphir va XD mới) TMD 3,75 3,75 - Phường 10
19 Khu du lịch Red Diamond TMD 2,00 2,00 - Phường 10

20 Tổ hợp khách sạn - căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Seaside TMD 0,10 0,10 - Phường 10

21 Trạm kinh doanh xăng dầu (Cty Minh Thành) TMD - Phường 10

22
Trung tâm hội nghị Quốc tế về đào tạo và Khoa học công 
nghệ

TMD 0,66 0,46 0,20 ODT (0,2 ha) Phường 10
Quyết định chủ trương đầu tư số 2340/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 
của UBND tỉnh; GCN quyền sử dụng đất số CH CU034555, ngày 
03/01/2020

2021

23
Trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê và căn hộ 
cao cấp

TMD 1,61 1,61 - Phường 10

24  KDL Bờ biển Vàng TMD 32,00 32,00 - Phường 11
25 Dự án tổ hợp chung cư cao tầng TMD 0,53 0,53 - Phường 11
26 Khu DL sinh thái Đại Dương TMD 20,11 18,68 1,43 RPH (0,55 ha), DTL (0,88 ha) Phường 11
27 Tổ hợp dịch vụ và nhà ở Khang Gia Hân, phường 11 TMD 6,93 6,93 - Phường 11

28 KDL nghỉ mát giải trí đa năng Sài Gòn Atlantic Hotel TMD 307,00 286,22 20,78
HNK (0,89 ha), CLN (0,72 ha), RPH 
(0,41 ha), NTS (18,7 ha), DTL (0,01 ha), 
ODT (0,04 ha)

Phường 12

29 Khách sạn, biệt thự resort cao cấp TMD 4,50 4,50 - Phường 12

30 Trung tâm dịch vụ và cung ứng thực phẩm cao cấp TMD 5,70 5,70
HNK (0,32 ha), CLN (1,3 ha), NTS (0,09 
ha), SKC (3,47 ha), DGT (0,01 ha), 
ODT (1,43 ha)

Phường 12

31
Trung tâm hội nghị, khách sạn, khu thương mại 
Skybridge

TMD 83,00 36,00 47,00 - Phường 12

32
Khu sản xuất Hồng Lĩnh -Dự kiến chuyển về địa phương 
để PT KT-XH (theo CV 663/BCH-PHC của BCHQS tỉnh 
BR-VT ngày 29/3/2016

TMD 4,86 4,86
CLN (1,7 ha), CQP (0,39 ha), DGT (0,3 
ha), DTL (0,06 ha), ODT (1,73 ha)

Phường 12

33 Dự án Bến thuyền du lịch - Cty Việt - séc TMD 3,44 3,44 - P. Rạch Dừa
34 Khu du lịch sinh thái cù lao Bãi Ngựa TMD 30,00 13,92 16,08 RPH (11,35 ha), NTS (4,73 ha) P. Rạch Dừa

35 Cửa hàng xăng dầu số 5 TMD 0,14 0,14 TMD (0,14 ha) P. Thắng Nhất

36 Nhà ở kết hợp DL - 69 Phó Đức Chính TMD 0,03 0,03 - P. Thắng Tam

37 Khu nghỉ dưỡng Nam Biển Đông TMD 1,42 1,42 - P. Thắng Tam

38 Khách sạn - căn hộ Du lịch 5 sao Fivestar Odyssey TMD 1,06 1,06 CQP (1,06 ha) P. Thắng Tam TB 157/TB-UBND ngày 03/04/2020 của UBND Tỉnh

39 Khách sạn - căn hộ Du lịch 5 sao Fivestar Poseidon TMD 0,85 0,85 SKC (0,85 ha) P. Thắng Tam TB 157/TB-UBND ngày 03/04/2020 của UBND Tỉnh

40 Khu dịch vụ thương mại số 1 Long Sơn TMD 0,27 0,27 - X. Long Sơn
Quyết định chủ trương đầu tư số 831/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của 
UBND tỉnh; VB số 4169/STNMT-CCQLĐĐ - 01/07/2020 V/v kết quả 
thẩm định điều kiện chuyển mục đích sử dụng

2021

2.2 Đất công trình năng lượng

1 Đường dây 110kV đấu nối Long Sơn (hành lang) DNL 2,76 2,76 RPH (2,76 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 DT CMĐ, không thu hồi

2 Đường dây 110kV LSP Long Sơn - Long Sơn (hành lang) DNL 3,34 3,34 RPH (3,34 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 DT CMĐ, không thu hồi

3 Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn (hành lang) DNL 2,76 2,76 RPH (2,76 ha) X. Long Sơn
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí 
TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam;

2021 DT CMĐ, không thu hồi

2.3 Đất ở tại đô thị

1 Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn fusion Vũng Tàu ODT 0,20 0,20 - Phường 2 2021-2030 Lập thủ tục gia hạn sử dụng đất
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2 Chung cư thương mại Biển Vàng (172 Hoàng Hoa Thám) ODT 0,41 0,26 0,15 ODT (0,15 ha) Phường 2

GCN số AH 577901 cấp ngày 04/5/2007; VB chấp thuận chủ trương 
đầu tư số 9483/UBND-VP ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh; Vb số 
4176/STNMT-CCQLĐĐ - 01/07/2020 V/v kết quả thẩm định điều 
kiện chuyển mục đích sử dụng; 

2021 KH2021 đk ODT (0,15 ha); Tổng DT 0,41ha

3 Khu biệt thự đồi Nova ODT 2,46 2,46
RPH (1,94 ha), TMD (0,35 ha), DGT 
(0,03 ha), ODT (0,14 ha)

Phường 2

4 Chung cư Thống Nhất phường 3 ODT 0,26 0,26 - Phường 3

5 Chung cư trung tâm Thương mại Thái Dương ODT 1,29 1,29
HNK (0,13 ha), CLN (0,2 ha), TMD (0,6 
ha), ODT (0,36 ha)

Phường 3

6 Khu Biệt thự Trần Phú ODT 1,32 1,32 - Phường 5

VB số 6173/UBND-VP ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh chấp thuận 
chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà BRVT (HODECO) 
lập thủ tục nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu Biệt thự Trần 
Phú

2021

7 Văn phòng kết hợp chung cư - TDC ODT 0,08 0,08 TMD (0,08 ha) Phường 8
GCN đầu tư số 49121000295 ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh; VB số 
4580/UBND-QLĐT ngày 18/12/2015 của UBND TPVT; GCNQSDD 
số AO 465431 ngày 10/7/2009; 

2021

8 Văn phòng kết hợp nhà ở chung cư thương mại Hoàng Gia  ODT 0,08 0,08 - Phường 8
QĐ số 2411/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000; 

2021

9 Khu nhà ở Đồi 2, phường 10 ODT 25,05 23,55 1,50 - Phường 10

- VB số 6169/UB.VP ngày 09/12/20103 của UBND tỉnh v/v Cty CP 
phát triển nhà quy hoạch, xây dựng khu nhà ở tại P10, TPVT,
- QĐ số 3531/QĐ.UB ngày 07/6/2004 của UBND tỉnh v/v phê duyệt 
QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Đồi 2,P10,TPVT của Cty CP phát 
triển nhà.

2021-2030 CTy chưa nhận chuyển nhượng QSDĐ của các hộ dân

10 Chung cư cao tầng Hoàng Gia ODT 0,67 0,68 0,68 CLN (0,67 ha) Phường 11

11
Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao câp tại Phường 
11, thành phố Vũng Tàu

ODT 30,50 3,45 27,05
HNK (11,51 ha), CLN (10,67 ha), TMD 
(0,44 ha), DGT (4,35 ha), DTL (0,08 ha)

Phường 11

QĐ số 01/QĐ-TA ngày 21/3/2019 của TAND tỉnh BRVT v/v hủy bỏ 
biện pháp kê biên tài sản; VB số 4015/UBND-VP ngày 02/5/2019 của 
UBND tỉnh v/v giải quyết thủ tục đầu tư liên quan đến dự án 
Metropolitan tại phường 11, TPVT; QĐ số 2768/QĐ-UBND ngày 
14/01/2011 của UBND TPVT v/v phê duyệt đồ án QH chi tiết tỷ lệ 
1/500 Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp, P11, TPVT; 

2021

12 Dự án khu nhà ở công ty Thanh Xuân ODT 4,23 4,23 - Phường 12

13 Khu biệt thự Mỹ Nam ODT 7,70 7,70

HNK (2,31 ha), CLN (1,67 ha), RPH (0,3 
ha), NTS (0,04 ha), LMU (0,31 ha), SKC 
(0,1 ha), DGT (0,14 ha), DTL (0,15 ha), 
TON (0,06 ha), ODT (2,03 ha), SON 
(0,01 ha), CSD (0,59 ha)

Phường 12

14 Chung cư Vũng Tàu Gateway ODT 2,35 2,35
DGT (0,07 ha), DKV (0,04 ha), ODT 
(2,24 ha)

P. Nguyễn An 
Ninh

15
Dự án khu nhà ở CBCNV CTCP May xuất khẩu Vũng 
Tàu.

ODT 4,27 4,27 DGT (0,07 ha), ODT (0,31 ha) P. Rạch Dừa

16 Khu nhà ở CBCNV Long Hưng ODT 0,45 0,45 - P. Rạch Dừa

17 Dự án Nhà ở Công ty TNHH Hương Phong ODT 0,46 0,46
TMD (0,43 ha), DSH (0,02 ha), ODT 
(0,01 ha)

P. Thắng Tam

2.4 Đất phát triển hạ tầng
1 HTKT Khu tái định cư Long Sơn DHT - X. Long Sơn DM đầu tư công tỉnh 60,79 ha; 909 lô đất

2 Dự án HTKT khu tái định cư DHT 4,12 4,12
CLN (0,6 ha), DGT (0,18 ha), CSD (3,34 
ha)

Phường 11 Văn bản 12644/UBND-VP ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 2021 Đất dân và nhà nước quản lý

3 Khu nhà ở Long Sơn 1 DHT 23,35 23,35 - X. Long Sơn

CV số 9662/UBND-VP ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh BRVT
QĐ số 2595/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh BRVT
QĐ số 89/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND thành phố Vũng 
Tàu

2021-2030 Đang  lập quy hoạch chi tiết 1/500

4 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2) DHT 27,20 27,20 - X. Long Sơn
VB số 454/UBND-VP ngày 17/1/2017 của UBND tỉnh v.v triển khai 
gđ 2 của dự án HTKT Khu TĐC Long Sơn

Thu hồi 87 hộ dân. Đến t5/2020 còn vướng công tác BTGPMB

5 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 3) DHT 45,00 41,00 4,00 DGT (4 ha) X. Long Sơn

Quyết định phê duyệt dự án số 2714/QĐ-UBND ngày 26/10/2010; 
QĐ giao chỉ tiêu KH vốn năm 2019 số 3600/QĐ-UBND ngày 
18/12/2018; VB số 697/CV-DAGT v/v KH đầu tư công năm 2020 và 
KH đầu tư công trung hạn 2021-2025; 

2021 DGT (4 ha). Tổng dt giai đoạn 3 là 15ha bố trí 220 lô
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III
Công trình, dự án giao đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Cụm số 1 (5 hạng mục đấu giá)

1
Liên hiệp các tố chức hữu nghị, số 96 đường Trần Hưng 
Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,20 0,20 TSC (0,2 ha) Phường 1

2
Hội Liên hiệp Phụ nữ, số 98 đường Trần Hưng Đạo, 
phường 1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,17 0,17 TSC (0,17 ha) Phường 1

3
Liên Đoàn Lao động, số 100 đường Trần Hưng Đạo, 
phường 1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,47 0,47 TSC (0,47 ha) Phường 1

4
Hội Nông dân, số 95 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phổ Vũng Tàu

TMD 0,25 0,25 TSC (0,25 ha) Phường 1

5
Sở Giao thông vận tải, số 93 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,42 0,42 TSC (0,42 ha) Phường 1

Cụm số 2 (7 hạng mục đấu giá)

6
Thư Viện tỉnh, số 91 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu

TMD 0,33 0,33 DVH (0,33 ha) Phường 1

7
Trụ sở Vungtauship (cũ), số 87 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,10 0,10 SKC (0,1 ha) Phường 1

8
UBND thành phố Vũng Tàu, số 89 đường Lý Thường 
Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,39 0,39 TSC (0,39 ha) Phường 1

9
UBND phường 1, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu

TMD 0,21 0,21 TSC (0,21 ha) Phường 1

10
Công an phường 1, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành 
phố Vũng Tàu

TMD 0,23 0,23 - Phường 1

11 Chợ phường 1, đường Trấn Hưng Đạo, phường 1 TMD 0,48 0,48 DCH (0,48 ha) Phường 1

12
Thành ủy Vũng Tàu, số 45 đường Ba Cu, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu

TMD 0,25 0,25 TSC (0,25 ha) Phường 1

Cụm số 3 (6 hạng mục đấu giá) 2,11 2,11 - 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022
13 Trường Chính trị tỉnh DGD 1,00 1,00 TSC (1 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 78 Trương Công Định, P3, VT; 10000m2
14 Hội trường tỉnh ủy DGD 0,62 0,62 TSC (0,62 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 76 Trương Công Định, P3, VT; 6219m2
15 Trụ sở Đảng ủy khối dân chính Đảng DGD 0,12 0,12 TSC (0,12 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 76A Trương Công Định, P3, VT ; 1170m2
16 Trụ sở Đảng ủy khối Doanh nghiệp DGD 0,07 0,07 TSC (0,07 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 74 Trương Công Định, P3, VT; 695m2

17
Khu đất 1000m2 của  VP Tỉnh Ủy (phía sau Trường MN 
20/10)

DGD 0,10 0,10 TSC (0,1 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 68 Trương Công Định, P3, VT; 1000m2

18 Một phần khu đất của Tỉnh ủy DGD 0,20 0,20 TSC (0,2 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 76-78 Trương Công Định; 2000m2
Cụm số 5A (4 hạng mục đấu giá) 2,29 1,67 0,62 - 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 QĐ số 279/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh

19 Nhà thiếu nhi tỉnh TMD 0,62 0,62 DVH (0,62 ha) Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021-2025 30 Quang Trung, phường 1, TPVT; 6192m2
20 Trụ sở Công An tỉnh TMD 1,37 1,37 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021-2025 2 Thống Nhất, TPVT; 13668,6m2
21 Công an tỉnh - Cây xăng TMD 0,07 0,07 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021-2025 15 Trần Hưng Đạo, TPVT; 748,6m2
22 Trụ sở  Công an TPVT TMD 0,23 0,23 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021-2025 17 Trần Hưng Đạo, TPVT; 2311,3m2

Cụm số 5B (4 hạng mục đấu giá) 0,30 0,30 - 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021
23 Khu đất của Công an tỉnh (PA92, PA84, PA83) TMD 0,02 0,02 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 02-04 Trần Nguyên Hãn, P1; 1275m2
24 Công an tỉnh - Căng tin TMD 0,07 0,07 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 11 Thống Nhất, TPVT; 873m2
25 Công an tỉnh - Phòng truyền thống TMD 0,10 0,10 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 13 Thống Nhất, TPVT; 950,1m2
26 Công an tỉnh (PC 65) TMD 0,11 0,11 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 19 Trần Hưng Đạo, TPVT; 1196,8m2

27 Khu đất 110,0 ha dự án Cù lao Bến Đình KDV 110,22 110,22

CLN (4,71 ha), RPH (2,64 ha), NTS 
(79,5 ha), LMU (1,84 ha), SKC (0,22 
ha), DGT (5,25 ha), SON (3,67 ha), 
CSD (12,39 ha)

Phường 5, P. 
9, P. Thắng 
Nhất, Thắng 
Nhì

Báo cáo tỉnh ủy (năm 2021) 2022

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ; Theo kế hoạch số 
102/TTPTQĐ-PBT ngày 03/03/2021 của UBND thành phố 
Vũng Tàu, sẽ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ 
chức chi trả cho các đơn vị, hộ dân và bàn giao đất thực địa 
cho TTPTQĐ tỉnh trong tháng 06/2021. Điều chỉnh diện tích 
thu hồi 44ha ra khỏi dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai - 
Bến Đình; Dự kiến thu được 2.133 tỷ

- Khu đất 110,0 ha dự án Cù lao Bến Đình - Phường 5
TMD+ 

ODT
22,34 22,34

RPH (2,64 ha), NTS (8,65 ha), SKC (0,22 
ha), DGT (0,66 ha), SON (2,4 ha), CSD 
(7,77 ha)

Phường 5

- Khu đất 110,0 ha dự án Cù lao Bến Đình - Phường 9
TMD+ 

ODT
29,79 29,79

CLN (1,05 ha), NTS (26,15 ha), DGT (2,55 
ha), SON (0,04 ha)

Phường 9

- Khu đất 110,0 ha dự án Cù lao Bến Đình - P. Thắng Nhất
TMD+ 

ODT
4,03 4,03 NTS (0,2 ha), CSD (3,83 ha) P. Thắng Nhất
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- Khu đất 110,0 ha dự án Cù lao Bến Đình - P. Thắng Nhì
TMD+ 

ODT
54,06 54,06

CLN (3,66 ha), NTS (44,5 ha), LMU (1,84 
ha), DGT (2,04 ha), SON (1,23 ha), CSD 
(0,79 ha)

P. Thắng Nhì

28 Khu đất 76,68 ha dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2
TMD+O

DT
77,00 77,00

HNK (0,01 ha), RPH (9,45 ha), TMD 
(3,92 ha), DGT (0,06 ha), CSD (63,56 
ha)

Phường 10, 11 Văn bản 3145/UBND-VP ngày 11/5/2016 2022

Theo kế hoạch số 102/TTPTQĐ-PBT ngày 03/03/2021 của 
UBND thành phố Vũng Tàu, sẽ hoàn thành bồi thường giải 
phóng mặt bằng, tổ chức chi trả cho các đơn vị, hộ dân trong 
phần diện tích bổ sung 55.703,0m2 và bàn giao đất thực địa 
cho TTPTQĐ tỉnh trong tháng 06/2021; Dự kiến thu được 
4.463 tỷ

-
Khu đất 76,68 ha dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2 - Phường 
10

ODT 3,94 3,94 TMD (3,92 ha), DGT (0,02 ha) Phường 10

-
Khu đất 76,68 ha dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2 - Phường 
11 - TMD

TMD 39,78 39,78 RPH (9,45 ha), CSD (30,33 ha) Phường 11

-
Khu đất 76,68 ha dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2 - Phường 
11 - ODT

ODT 33,28 33,28
HNK (0,01 ha), DGT (0,04 ha), CSD (33,23 
ha)

Phường 11

29
Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng tại khu Chí linh Cửa lấp tại 
phường 11, 12, TP.Vũng Tàu

TMD 274,80 274,80 - Phường 11, 12 Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh 2021 Đất nhà nước và đất dân

-
Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng tại khu Chí linh Cửa 
lấp tại phường 11, 12, TP.Vũng Tàu - Phường 11

TMD - Phường 11 2021

-
Khu du lịch nghỉ mát, giải trí đa năng tại khu Chí linh Cửa 
lấp tại phường 11, 12, TP.Vũng Tàu - Phường 12

TMD - Phường 12 2021

30
UBMTTQ Việt Nam tinh, số 10 đường Nguyễn Du, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu

ODT 0,05 0,05 TSC (0,05 ha) Phường 1

Diện tích 1,044. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở. Hiện tạm giao cho Công an tỉnh làm trụ sở công an 
Phường 1 theo Văn bản số 3122/UBND-VP ngày 31/3/2020 của 
UBND tỉnh

31 Trụ sở cũ Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) ODT 0,08 0,08 DTS (0,08 ha) Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 13 Lý Tự Trọng, phường 1; 65m2

32 Khu nhà số 11 Đồ Chiểu ODT 0,04 0,04 - Phường 1
QĐ thu hồi đất số 3335/QĐ-UBND ngày 24//11/2016 vv thu hồi nhà, 
đất tại số 11 Đồ Chiểu; QĐ số 1620/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 phê 
duyệt phương án hỗ trợ di dời cho các hộ dân

2021 Đất dân

33 Khu đất có diện tích 27.643m2 tại phường 1
ODT+T

MD
- Phường 1

Quy hoạch sử dụng đất: Đất ở và đất thương mại dịch vụ. Quy 
hoạch xây dựng: Mật độ xây dựng 45%, cao 45 tầng. Hạ tầng 
kỹ thuật: Giáp 4 tuyến đường: Nguyễn Du, Quang Trung, 
Thống Nhất, Trần Hưng Đạo.

34 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TMD 0,04 0,04 TSC (0,04 ha) Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2024 128 Lý Thường Kiệt, phường 1; 421m2
35 Trụ sở cũ Sở Khoa học và CN TMD 0,04 0,04 TSC (0,04 ha) Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2024 130 Lý Thường Kiệt, phường 1; 410m2
36 Trụ sở cũ tòa án thành phố Vũng Tàu TMD 0,13 0,13 TSC (0,13 ha) Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2024 15 Thống Nhất, phường 1; 1267,7m2
37 Trụ sở Phòng PC45 TMD 0,09 0,09 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2024 14 Lê Lợi, phường 1; 934m2
38 Rạp Măng non (Sở VH-TT) TMD 0,08 0,08 DVH (0,08 ha) Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2024 đường Lý Tự Trọng, phường 1; 754,7m2

39
Rạp Măng non (Sở VH-TT), số 122 đường Lý Tự Trọng, phường 
1, thành phố Vũng Tàu

TMD 0,08 0,08 DVH (0,08 ha) Phường 1 Diện tích 781. Đang chờ điều chỉnh quy hoạch

40 Công An tỉnh - PV 24 TMD 0,01 0,01 - Phường 1 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 7 Trần Nguyên Hãn, phường 1; 104,5m2

41
Đấu giá khu đất trụ sở UBND tỉnh cũ tại góc đường Phạ Ngũ 
Lão, Lê Lai, Lý Thường Kiệt

TMD 1,34 1,34 DGT (0,01 ha), TSC (1,33 ha) Phường 1

42
Sở Công Thương (Cơ sở 1), số 08 đường Trần Hưng Đạo, 
phường 1, thanh phố Vũng Tàu

TSC 0,15 0,15 - Phường 1
Diện tích 1,241. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở. (QHPK là đất cơ quan)

43
Trụ sờ cũ Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, số 33 đường Ba Cu, 
phường 1, thành phố Vũng Tàu

TSC 0,05 0,05 DVH (0,05 ha) Phường 1

Diện tích 760. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí nơi 
làm việc cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 
làm trụ sở làm việc (Công văn số 7852/UBND-VP ngay 
21/8/2017)

44
Khu đất 1,0 ha thu hồi của Công ty CP DL Cáp treo VT tại Núi 
Nhỏ

TMD 1,00 1,00 - Phường 2 Báo cáo tỉnh ủy (năm 2021) 2024 Dự kiến thu được 35,4 tỷ

45 Khu đất 22 ha tại mũi Nghinh Phong (khu DIC Star) TMD 22,20 12,58 9,62 CLN (1,06 ha), CSD (8,56 ha) Phường 2
VB số 645/UBND-VP ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh vv đưa khu 
đất, mặt nước thực hiện dự án Tổ hợp du lịch DIC Star Vũng Tàu

2021 Đất NN quản lý

46 Khu đất 13,8 ha tại Mũi Nghinh Phong TMD 13,80 13,80 - Phường 2
Tỉnh đã có văn bản (mật) gửi Bộ Quốc phòng xin chủ trương bàn 
giao Trạm Biên phòng 518 về cho địa phương phát triển kinh tế - xã 
hội

2022
Năm 2020: Đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng; Dự kiến thu được 1.494,6 tỷ

47 Đấu giá khu đất dự án Tổ hợp du lịch Dicstar Vũng Tàu TMD 12,07 12,07
DGT (0,01 ha), DKV (3,37 ha), CSD 
(8,69 ha)

Phường 2

48 Trụ sở cũ của Sở Lao động ODT 0,06 0,06 - Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025 242 đường Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu; 583,4m2

49 Cơ sở nhà, đất của UBMT TQ tỉnh TMD 0,05 0,05 DTS (0,05 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025 20 Trương Công Định, phường 3; 469,8m2
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50 Khu đất của Tỉnh ủy TMD 0,09 0,09 TSC (0,09 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025 22 Trương Công Định, P3; 469,8m2

51 Sở Y tế, số 170 đường Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu ODT 0,06 0,06 TSC (0,06 ha) Phường 3
Diện tích 625. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở. Hiện đơn vị trực thuộc Sở Y tế đang sử dụng làm 
trụ sở làm việc

52
Trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 26 đường Trương Công Định, 
phường 3, thành phố Vũng Tàu

TSC 0,06 0,06 - Phường 3
Diện tích 612. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở. (QHPK là đất cơ quan)

53
Sở Tư pháp (Cơ sở 1), sổ 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu

ODT 0,07 0,07 TSC (0,07 ha) Phường 3
Diện tích 659. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở. Hiện Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm đấu 
giá tài sản tỉnh đang sử dụng làm trụ sở làm việc.

54 Trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường TMD 0,15 0,15 TSC (0,15 ha) Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025
Diện tích 1,475. Đã bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở; 368 đường Lê Hồng Phong

55 Cơ sở nhà, đất (Hội đồng giải thể Sinhanco) ODT 0,09 0,09 - Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023
Số 201 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố 
Vũng Tàu; 922,5m2

56 Trụ sở cũ của Chi cục phòng chống tội phạm ODT 0,09 0,09 - Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 84 Huỳnh Khương An, phường 3, thành phố Vũng Tàu; 86,5m2

57 Công an tỉnh - PA 72 TMD - Phường 3 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2023 43 Trương Công Định, phường 3; 394,7m2

58 Khu nhà số 420-422 Trần Phú TMD 0,02 0,02 SKC (0,02 ha) Phường 5
QĐ số 980/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh BRVT vv thu 
hồi nhà, đất tại số 420-422 Trần Phú

2021

CV số 6663/UBND-TNMT ngày 21/11/2019 của UBND TPVT
V/v phương án hỗ trợ di dời cho 11 hộ dân đang ở tại nhà số 
420-422 Trần Phú, Phường 5, TPVT CVĐ số 6393 ngày 
22/11/2019. Liên cập nhật ngày 06/12/2019

59
Khu đất đấu giá có diện tích khoảng 12.457,4m2 (dự án Phà 
Vũng Tàu - Cần Giờ)

DGT 1,24 1,24
HNK (0,04 ha), DGT (0,04 ha), ODT 
(0,05 ha), CSD (1,11 ha)

Phường 5
Văn bản số 4552/UBND-VP ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc 
thủ tục đất đai đối với dự án Phà Vũng Tàu - Cần Giờ tại đường Trần 
Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu;

2021 UBND Phường 5 quản lý

60 Khu đất 1,9 ha (thu hồi của Liên doanh Vietsopetro) TMD 1,90 1,90 - Phường 7 Chỉ đạo tại VB số 5830/UBND-VP ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh 2022
02 tòa chung cư dầu khí tại thành phố Vũng Tàu; Dự kiến thu 
được 2.019 tỷ

61 Khu đất đấu giá có diện tích 1,87 ha TMD - Phường 7

Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh v/v 
thu hồi 18.796,1 m2 đất thuộc dự án nhà ở hỗn hợp HH1 tại phường 
7,  do xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro không còn nhu cầu sử dụng 
đất và tự nguyện trả lại đất cho nhà nước

2021-2030

62 Lô đất đấu giá tại đường Thi Sách, phường 8, TPVT SKC 0,21 0,21 CSD (0,21 ha) Phường 8

63 Cục thuế tỉnh ODT 0,30 0,30 TSC (0,3 ha) Phường 8 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022 Số 31 đường 3/2 phường 8, TPVT; 2986m2

64 Phòng CSGT - PC 67 TMD 0,22 0,22 TSC (0,22 ha) Phường 8 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025 119 Lê Hồng Phong, phường 8; 2148,8m2

65  Trụ sở làm việc của Ban QLDA CMTV ODT 0,08 0,08 TSC (0,08 ha) Phường 9 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2024 39 Đường 30/4, phường 9, TPVT; 1027,4m2

66 Khu đất có diện tích 54.317,l m2  tại phường 10, phường 11 ODT - Phường 10 2021-2030
Quy hoạch sử dụng đất: Đất ở đô thị. Quy hoạch xây dựng: 
mật độ: 35%, tầng cao: 6-21 tầng. Hạ tầng kỹ thuật: Không có 
hạ tầng giao thông kết nối, giáp 4 tuyến đường quy hoạch.

67
Lô đất đấu giá đất tại đường 3 tháng 2, phường 11, TPVT - Bệnh 
viện IMI cũ

DYT 3,90 3,90 - Phường 11

68
Đấu giá khu đất 0,83 ha thuộc khu nhà ở Phía Tây đường 3 tháng 
2

ODT 0,83 0,83 - Phường 11

69
Khu đất đấu giá (0,82 ha) thuộc dự án khu nhà ở phía Tây đường 
3/2

ODT 0,82 0,82
HNK (0,31 ha), ODT (0,09 ha), CSD 
(0,42 ha)

Phường 11

70 Lô đất đấu giá số 3 khu đô thị đường 3 tháng 2, TPVT ODT 1,20 1,20 - Phường 11

71 Lô đất đấu giá số 4 khu đô thị đường 3 tháng 2, TPVT ODT 8,30 8,30 - Phường 11

72 Lô đất đấu giá tại 15 phường 11, Tp Vũng Tàu SKC 8,30 8,30 - Phường 11

73 Lô đất đấu giá tại 16 phường 11, Tp Vũng Tàu SKC 11,70 11,70 - Phường 11

74
Khu đô thị đường 3/2 (Khu đất có diện tích 55.703 m2 đất của 
04 hộ dân nằm giữa các lô đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng 
Công thương Việt Nam).

TMD 5,57 5,57 SKC (5,57 ha) Phường 11 Văn bản 9213/UBND-VP ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh 2021 Đất cá nhân, tổ chức

75 Đấu giá khu đất 18,7 ha tại p11 TMD - Phường 11

76 Khu đất đấu giá (4,42 ha) tại phường 12, TPVT TMD 4,42 4,42 - Phường 12

77 Trại giam cũ của Công an tỉnh TMD 4,70 4,70 CAN (4,7 ha) Phường 12 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025 13 đường Hoa Lư, phường 12, TPVT; 49000m2

78
Khu đất Công an tỉnh, đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng 
Tàu

TMD 0,29 0,29 CAN (0,29 ha) Phường 12
Diện tích 2899,8. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và 
Phát triển nhà ở.

79 Cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh ODT 0,84 0,84 - P. Thắng Nhất 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022
93/49 Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TPVT; 
84m2
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80 Cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh ODT 0,84 0,84 - P. Thắng Nhất 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022
93/49 Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TPVT; 
84m2

81 Cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh ODT 0,84 0,84 - P. Thắng Nhất 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022
93/49 Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TPVT; 
84m2

82 Cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước tỉnh ODT 0,84 0,84 - P. Thắng Nhất 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2022
93/49 Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TPVT; 
84m2

83
Trung tâm văn hóa tỉnh, số 97 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, 
thành phố Vũng Tàu

ODT 0,34 0,34 DVH (0,34 ha) P. Thắng Nhì
Diện tích 3,516. Chưa bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát 
triển nhà ở

84 Trụ sở Sở Nội vụ ODT 0,19 0,19 TSC (0,19 ha) P. Thắng Tam 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2025 09 Nguyễn Biểu, Thắng Tam, VT; 2592m2

85 Sở Kế hoạch và Đầu tư ODT 0,22 0,22 TSC (0,22 ha) P. Thắng Tam 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021 01 Hồ Xuân Hương, P.Thắng Tam; 2367,7m2

86 Ban QL các khu Công nghiệp ODT 0,10 0,10 DTS (0,1 ha) P. Thắng Tam 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021 124 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam; 968m2

87 Trụ sở cũ Sở VH-TT-DL ODT 0,08 0,08 DVH (0,08 ha) P. Thắng Tam 1811/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/5/2021 2021 126 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam; 805,7m2

88 Khu đất 4,0 ha góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám TMD 4,06 4,06 TMD (4 ha), DGT (0,06 ha) P. Thắng Tam
VB số 239/STNMT-QLĐĐ ngày 22/01/2015 của Sở TNMT đề nghị 
thu hồi giao TTPTQĐ đấu giá QSDĐ

2022

Đang tổ chức rà soát các vấn đề về thủ tục thu hồi giấy chứng 
nhận đầu tư, đồ án quy hoạch chi tiết, tài sản trên đất liên quan 
đến dự án One Opera Complex cho nhà đầu tư cũ; Dự kiến thu 
được 1.191 tỷ

89 Khu đất 3,7 ha chợ du lịch Vũng Tàu (thu hồi công ty Busadco) TMD 2,89 2,89
HNK (0,03 ha), TMD (2,84 ha), DGT 
(0,02 ha)

P. Thắng Tam VB số 9340/UBND-VP ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh 2022
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam; Dự kiến thu 
được 1.559,5 tỷ

90 Khu đất 0,09 ha tại phường Thắng Tam TMD 0,09 0,09 - P. Thắng Tam VB số 6434/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh 2021 Đất NN quản lý

91 Đấu giá đất góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám TMD - P. Thắng Tam

IV Các khu vực sử dụng đất khác

1 Thu hồi 26.805 m2 của tổ SX NTTS Hòa Bình NTS 2,68 2,68 - Phường 12

2  Nhu cầu chuyển mục đích phục vụ giao đất lồng bè Long Sơn NTS 720,00 548,00 172,00 SON (172 ha) X. Long Sơn
-QĐ số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 v/v phê duyệt điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

2021-2030

3 Hồ điều hòa MNC 9,10 - Phường 12 2021-2030

4
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Sông Dinh tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

96,20 96,20 SON (96,2 ha)
Phường 11, 
Phường 12, 
X. Long Sơn

Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Bộ thủy sản;
- Các QĐ điều chỉnh dự án số 911/QĐ-BNN-XD ngày 31/3/2009; 
158/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/01/2011; 667/QĐ-BNN-TCTS ngày 
054/2011 và 1438/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/6/2013 của Bộ NN&PTNT

2021-2030 đã hoàn thành công tác thu hồi, BTGPMB

-
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Sông Dinh tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu  - X. Long Sơn

MNC 34,62 34,62 SON (34,62 ha) X. Long Sơn

-
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Sông Dinh tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu  - Phường 11

MNC 51,24 51,24 SON (51,24 ha) Phường 11

-
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Sông Dinh tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu  - Phường 12

MNC 10,34 10,34 SON (10,34 ha) Phường 12

5 Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Lấp MNC 84,08 84,08 SON (84,08 ha) Phường 12

Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 4071/QĐ-BNN-KH ngày 
16/10/2020 của Bộ NN&PTNT về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu 
tư dự án; 

2021-2025

6 CMĐ sang đất ở cho HGDDCN trên địa bàn các phường 137,99 137,99
HNK (39,13 ha), CLN (59,86 ha), NTS 
(5 ha), CSD (34 ha)

Các phường

7 CMĐ sang đất ở cho HGDDCN trên địa bàn xã Long Sơn ONT 15,00 15,00 HNK (5 ha), CLN (5 ha), CSD (5 ha) X. Long Sơn

8
CMĐ sang đất Thương mai - Dịch vụ cho HGDDCN trên địa bàn 
các phường

141,71 141,71
HNK (3,25 ha), CLN (30,53 ha), ODT 
(16 ha), CSD (91,93 ha)

Các phường

9
CMĐ sang đất Thương mai - Dịch vụ cho HGDDCN trên địa bàn 
xã Long Sơn

TMD 15,00 15,00
HNK (2 ha), CLN (2 ha), ONT (1 ha), 
CSD (10 ha)

X. Long Sơn
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NNP HNK CLN RPH NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DSH DKV ONT ODT TSC DTS TIN SON MNC CSD

TỔNG DTTN (1+2+3) 15.089,60 15.089,60

1 Đất nông nghiệp NNP 6.580,82 5.281,44 1.299,38 224,75 20,21 450,76 30,98 99,64 11,48 217,89 64,15 35,02 0,59 20,43 2,17 89,13 4,91 1,49 31,41 10,00 197,37 4,90 1.299,38 -1.299,38 5.281,44

Trong đó

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 930,66 694,51 236,15 66,36 3,83 15,05 4,51 13,28 32,28 25,69 0,79 0,52 3,57 1,17 0,54 9,41 5,00 86,44 236,15 -236,15 694,51

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.394,19 997,54 396,65 26,32 6,38 144,93 2,71 38,93 0,95 61,01 21,97 20,88 0,07 16,14 1,00 0,95 2,65 5,00 102,88 4,90 396,65 -396,65 997,54

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2.242,31 1.859,21 383,10 39,74 218,58 23,91 8,87 87,30 5,00 77,39 4,91 2,46 2,24 383,10 -383,10 1.859,21

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.549,31 1.368,78 180,53 70,67 5,00 18,53 22,53 23,52 1,66 24,06 8,61 13,27 0,72 1,46 9,05 5,51 180,53 -180,53 1.368,78

1.8 Đất làm muối LMU 463,88 361,01 102,87 21,66 5,00 53,67 1,23 13,16 2,88 10,28 7,84 0,31 102,87 -102,87 361,01

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,48 0,40 0,08 0,08 0,08 0,08 -0,08 0,40

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.937,74 7.937,74 64,11 1,92 318,75 7,58 53,67 6,48 171,03 107,80 13,41 0,37 0,26 7,03 1,30 48,36 0,01 0,08 0,47 0,03 0,45 0,66 23,42 34,58 0,25 0,13 180,28 1.636,94 9.574,68

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 391,45 378,16 1,72 4,64 4,64 6,94 13,29 277,28 668,74

2.2 Đất an ninh CAN 76,98 71,75 4,99 0,24 0,24 5,23 16,90 93,87

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 555,81 555,81 850,00 1.405,81

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 535,34 520,39 4,95 3,18 1,32 0,45 0,01 0,17 9,72 0,10 14,95 288,15 823,49

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 372,36 1,03 11,01 357,55 1,59 1,59 0,01 1,17 14,82 4,91 377,28

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 1.294,14 3,39 0,22 15,38 0,37 3,66 1.252,03 2,33 3,20 0,06 0,12 2,83 0,05 3,42 15,55 0,05 0,02 42,11 360,59 1.654,72

Trong đó

- Đất giao thông DGT 879,76 3,32 0,22 5,70 0,21 1,08 3,40 854,13 3,20 0,06 0,12 0,02 0,03 1,60 10,05 0,02 25,63 149,19 1.028,95

- Đất thủy lợi DTL 125,88 0,07 7,33 0,16 0,98 4,06 1,25 106,45 2,81 1,81 5,02 19,43 31,17 157,05

- Đất cơ sở văn hóa DVH 10,78 1,11 0,05 0,05 9,15 0,42 0,05 1,63 -1,26 9,52

- Đất cơ sở y tế DYT 10,14 0,01 0,02 0,02 10,11 0,02 0,03 0,82 10,96

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 95,64 0,57 0,57 95,06 0,01 0,58 26,88 122,52

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 6,99 0,22 0,22 6,77 0,22 3,25 10,24

- Đất công trình năng lượng DNL 13,92 13,92 146,23 160,15

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 6,37 6,37 0,01 6,38

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,63 0,01 0,01 12,62 0,01 4,98 17,60

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,06 0,01 0,01 11,06 11,06

- Đất cơ sở tôn giáo TON 90,95 0,30 0,05 0,05 90,54 0,06 0,41 -0,41 90,54

- Đất làm ngh ĩa trang, nghĩa địa, nh à tang lễ, nhà hỏa táng NTD 16,49 2,05 0,03 0,03 14,41 2,08 -0,12 16,37

- Đất cơ sở khoa học và công ngh ệ DKH 4,04 0,02 0,02 4,02 0,02 0,01 4,05

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,41 1,41 1,41

- Đất chợ DCH 8,08 0,48 0,10 0,10 7,50 0,58 -0,13 7,95

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,57 0,05 0,05 2,50 0,02 0,07 0,59 3,17

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 18,67 3,37 1,78 1,41 0,37 13,48 0,04 5,19 49,70 68,37

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 125,85 10,79 53,26 1,00 2,44 1,82 1,76 0,01 0,05 0,02 56,53 69,33 -54,33 71,53

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.378,96 3,03 1,70 0,94 23,51 56,79 42,04 9,64 0,20 3,06 1,30 0,01 0,08 0,47 0,60 14,96 1.277,22 0,20 0,01 101,74 214,16 1.593,12

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,30 4,36 3,64 1,10 2,54 1,84 0,97 10,49 10,81 -5,66 15,64

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 15,05 0,05 0,05 0,37 0,37 0,17 14,41 0,64 -0,51 14,54

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 5,05 0,05 0,01 0,01 4,99 0,06 -0,06 4,99

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.132,47 46,90 250,01 5,24 4,04 95,15 49,08 0,56 45,48 0,03 1,03 0,01 2.549,81 180,28 582,66 -582,66 2.549,81

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 11,75 1,97 9,78 1,97 178,31 190,06

3 Đất chưa sử dụng CSD 571,03 337,56 1,72 80,49 1,00 149,79 1,77 13,78 2,87 2,17 8,74 0,06 5,00 83,95 233,47 337,56 -337,56 233,47

Cộng tăng 1.636,94 290,58 22,13 850,00 39,56 303,10 19,73 402,69 174,82 50,60 0,37 0,85 27,46 3,47 146,23 0,01 4,99 1,96 0,03 0,45 0,66 54,89 15,00 315,90 5,15 0,13 180,28

Diện tích cuối kỳ 2021-2030 5.281,44 694,51 997,54 1.859,21 1.368,78 361,01 0,40 9.574,68 668,74 93,87 1.405,81 39,56 823,49 377,28 1.654,72 1.028,95 157,05 9,52 10,96 122,52 10,24 160,15 6,38 17,60 11,06 90,54 16,37 4,05 1,41 7,95 3,17 68,37 71,53 1.593,12 15,64 14,54 4,99 2.549,81 190,06 233,47

Diện tích cuối
kỳ 2021-2030

Biểu 12/CH

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2030
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích đầu 
kỳ 2021-2030

Chu chuyển đất đai đến năm 2030
Cộng 
giảm

Biến động
tăng (+),
giảm (-)
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