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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế biển  

tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020-2025; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế biển đến 2025, định hướng đến năm 2030; 

Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về 

phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 

với các nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, là cửa ngõ nối 

vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ với các tỉnh Nam Tây nguyên và Nam 

Trung bộ, có bờ biển dài, vùng lãnh hải lớn, là một trong những ngư trường trọng 

điểm của cả nước, với lợi thế về cảng biển nước sâu Cà Ná, nguồn tài nguyên gió 

và năng lượng mặt trời có cường độ bức xạ lớn, thuận lợi cho phát kinh tế biển và 

công nghiệp ven biển; đồng thời, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của 

khu vực và cả nước trong việc bảo vệ an ninh quốc gia vùng ven biển và trên biển. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/10/2016 

của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020, Chương trình hành 

động số 246-CTr/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-

NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 

tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến 

năm 2020; tốc độ tăng trưởng kinh tế biển tăng khá, đóng góp 38,8% vào GRDP 

của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển của tỉnh được nhận diện sâu kỹ hơn 

và đánh giá đúng mức để tập trung ưu tiên đầu tư phát triển; hệ thống kết cấu hạ 

tầng được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng ven 

biển được cải thiện. Quốc phòng, an ninh vùng biển và trên biển được bảo đảm, 

góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đó là vai trò, vị trí, tính động lực của 

kinh tế biển chưa được phát huy mạnh mẽ; kinh tế biển phát triển chưa tương xứng 
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với tiềm năng, lợi thế, đóng góp trong tăng trưởng GRDP của tỉnh còn thấp; hạ 

tầng khu vực ven biển còn thiếu, chưa đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của 

một bộ phận người dân vùng ven biển còn gặp khó khăn. An ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội vùng ven biển còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp… 

Do đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và cụ thể hóa quan điểm, 

định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 17-

NQ/TU ngày 17/01/2022 về phát triển kinh tế biển đến 2025, định hướng đến năm 

2030 thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế 

biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là hết sức cấp thiết, làm cơ sở để 

Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn bằng 

Đề án với các giải pháp cụ thể để phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển và 

khắc phục những tồn tại hạn chế đã được Tỉnh ủy chỉ ra tại Báo cáo số 133-

BC/TU ngày 17/01/2022, góp phần đưa Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy nói 

riêng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025 nói chung vào thực tiễn cuộc sống. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012;  

Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế 

hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Chương trình hành động số 246-CTr/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh 

ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng 
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bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế biển đến 2025, định hướng đến năm 2030. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT: 

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế biển đến 2025, định hướng đến năm 

2030, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động 

số 99-CTr/BCS ngày 21/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU; trong đó 

giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo căn cứ nhiệm vụ giải 

pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 17-NQ/TU, dự thảo và tổ chức lấy ý kiến thống 

nhất các Sở, ngành, địa phương và hoàn thành dự thảo Nghị quyết về phát triển 

kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.    

IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/01/2022 về phát 

triển kinh tế biển đến 2025, định hướng đến năm 2030 bằng các các mục tiêu, chỉ 

tiêu cụ thể để Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực hiện 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và các địa phương. 

2. Quan điểm: Nghị quyết bám sát quan điểm, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy; các giải pháp của 

Nghị quyết tập trung vào phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển và khắc phục 

những tồn tại hạn chế đã được Tỉnh ủy chỉ ra tại Báo cáo số 133-BC/TU ngày 

17/01/2022. 

V. BỐ CỤC NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết được kết cấu 02 Điều, cụ thể như sau: 

“Điều 1. Phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 với những nội dung chính như sau:       

1. Mục tiêu 

Phát triển Ninh Thuận trở thành tỉnh mạnh về biển trong khu vực, tập trung 

huy động mọi nguồn lực để kinh tế biển trở thành động lực phát triển, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhanh việc chuyển đổi số vào các ngành 

kinh tế biển, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng, đảm bảo vệ sinh môi trường; bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa biển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng biển, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh. 

2. Các chỉ tiêu phát triển 

a) Giai đoạn đến năm 2025: 
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- Về kinh tế:  

+ Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2021-2025, đạt 15-

16%/năm. 

+ Đến năm 2025: Kinh tế biển chiếm 41-42% tổng sản phẩm nội tỉnh. Trong 

đó cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế biển: Năng lượng ven biển chiếm 35-36%; 

Công nghiệp ven biển chiếm 16-17%; Thủy sản chiếm 24-25%; Đô thị, dịch vụ du 

lịch biển chiếm 16-17%; Kinh tế hàng hải chiếm 7-8%. 

+ Phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư cho kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 

khoảng 61-62 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 

khoảng 94-95%. 

- Về xã hội: Thu nhập bình quân đầu người khu vực ven biển gấp 1,2 lần trở 

lên so với bình quân toàn tỉnh; lao động làm việc trong các ngành kinh tế biển 

khoảng 60-65 nghìn người. 

- Về môi trường: 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt của các xã, 

phường ven biển được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% dự án 

ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, có hệ thống 

xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn đạt chuẩn; tổ chức điều tra cơ bản tài 

nguyên, môi trường biển, thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về tài nguyên môi 

trường biển tỉnh Ninh Thuận. 

b) Giai đoạn 2026-2030: Ninh Thuận trở thành tỉnh mạnh về biển, cơ bản đạt 

các tiêu chí về phát triển bền vững, kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh 

tế của tỉnh, chiếm 45-46% tổng sản phẩm nội tỉnh; là tỉnh có mức thu nhập bình 

quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, trong đó thu nhập dân cư bình quân 

khu vực ven biển gấp 1,2 lần trở lên so với bình quân toàn tỉnh. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

a) Phát triển các nhóm ngành kinh tế biển: 

Phát triển đột phá các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Phát triển năng 

lượng, năng lượng tái tạo; phát triển đô thị, du lịch biển và các loại hình dịch vụ 

biển; phát triển công nghiệp ven biển; phát triển đồng bộ khai thác và nuôi trồng 

thủy hải sản; kinh tế hàng hải; khai thác tài nguyên khoáng sản biển khác, cụ thể: 

- Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tại tạo của 

cả nước, xác định năng lượng là lĩnh vực đột phá, quan trọng trong mục tiêu phát 

triển kinh tế biển; tập trung phát triển hướng ra biển, xúc tiến đầu tư các dự án 

điện gió ngoài khơi, điện gió ven biển theo hướng công nghệ mới gắn với bảo vệ 

môi trường sinh thái; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án Tổ hợp điện 

khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná giai đoạn 1 quy mô 1.500 MW để khởi 

công đầu năm 2022; kiến nghị Trung ương bổ sung thay thế nguồn điện hạt nhân 

quy mô 4.600 MW bằng điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hướng đến hình 

thành Trung tâm điện lực Cà Ná quy mô 6.000 MW. Phấn đấu đến năm 2025, 

ngành năng lượng ven biển chiếm 35-36% trong kinh tế biển. 
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- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa du lịch biển Ninh 

Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế; tăng cường 

công tác truyền thông, quảng bá, hình thành và khai thác hiệu quả tuyến du lịch 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa với các tuyến du lịch quốc gia, gắn với 

phát huy, bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị di sản thiên nhiên, văn hoá, lịch sử đặc 

sắc, nhằm phát huy thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên đa dạng mang những nét đặc 

trưng riêng của Ninh Thuận; hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu về phát 

triển đô thị du lịch; huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng các khu 

du lịch trọng điểm; khuyến khích, thu hút đầu tư hình thành các khu dịch vụ du 

lịch phức hợp, đa dạng hóa các loại hình du lịch, hình thành các khu đô thị du lịch 

biển, các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2025, 

đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 12-13% doanh thu 

đạt khoảng 2.900 tỷ đồng. 

- Phát triển công nghiệp ven biển theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các dự án 

công nghiệp quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao thân thiện môi trường gắn 

với phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ lĩnh vực năng lượng tái tạo, 

công nghiệp cơ khí chế tạo, chế biến thủy sản, công nghiệp hóa chất, sản xuất 

muối, sản phẩm sau muối, công nghiệp sửa chữa và đóng tàu,... Quy hoạch, phát 

triển và mở rộng quy mô sản xuất các làng nghề chế biến cá hấp, nước mắm 

truyền thống góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường và việc làm cho Nhân dân 

vùng ven biển, tạo bứt phá trong phát triển bền vững công nghiệp ven biển. Đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

tỉnh.  

- Phát triển đồng bộ khai thác, nuôi trồng thủy sản hướng mạnh ra biển; phát 

triển nuôi biển gắn với chế biến thủy sản; cơ cấu lại nghề khai thác hải sản theo 

hướng đánh bắt xa bờ, hiệu quả, bền vững, góp phần tham gia bảo vệ quốc phòng 

an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc; xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm sản 

xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước; đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu sản 

xuất giống thủy sản tập trung An Hải, Nhơn Hải, Sơn Hải theo quy hoạch. Tổ 

chức nạo vét các luồng lạch, khu neo đậu tại các cảng cá, bảo đảm an toàn; triển 

khai thực hiện tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nuôi 

thủy sản trên đất liền đạt 500-600 ha, trên biển khoảng 1.000 ha; sản lượng khai 

thác đạt 110-150 nghìn tấn; sản xuất tôm giống đạt 41 tỷ con; giá trị gia tăng 

ngành thủy sản tăng đến 2-3%/năm. 

- Phát triển kinh tế hàng hải: Từng bước hoàn thành đầu tư Cảng biển tổng 

hợp Cà Ná, hình thành Cảng cạn và Trung tâm dịch vụ Logistics, từng bước hình 

thành và phát triển các loại hình dịch vụ logistics; xây dựng hoàn thiện các tuyến 

đường giao thông, kết nối liên thông các cảng biển với các tuyến đường cao tốc, 

đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 27. Đến năm 2025, kinh tế hàng hải 

chiếm khoảng 7-8% trong cơ cấu các ngành kinh tế biển. 

- Khai thác các tài nguyên khoáng sản biển khác: Đẩy mạnh công tác nghiên 

cứu, thăm dò, khảo sát, đánh giá tiềm năng, nâng cao hiệu quả khai thác gắn với 

chế biến sâu các tài nguyên khoáng sản biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là 
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các khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý nghĩa chiến lược; kết hợp hài hoà 

giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển. 

b) Phát triển kinh tế biển theo khu vực: 

- Khu vực ven biển phía Bắc thuộc huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, gồm các xã 

ven biển: Công Hải, Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải và một phần xã Tri Hải với 

chức năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm, đô thị du lịch, du 

lịch sinh thái gắn với khai thác hiệu quả Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. 

- Khu vực ven biển trung tâm gồm khu vực ven biển Ninh Chữ - Đầm Nại 

gồm: thị trấn Khánh Hải, một phần xã Tri Hải và các phường Văn Hải, Mỹ Bình, 

Mỹ Hải, Đông Hải, Mỹ Đông, một phần xã An Hải gắn với động lực phát triển 

kinh tế - xã hội thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Phát triển dịch vụ du lịch tại 

các khu vực ven biển Ninh Chữ, Đầm Nại và phía Nam Sông Dinh. 

- Khu vực ven biển phía Nam thuộc huyện Thuận Nam, Ninh Phước, gồm 

các xã ven biển: một phần xã An Hải, Phước Hải, Phước Dinh, Phước Diêm, Cà 

Ná phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó động lực chính cho phát 

triển là Cảng biển tổng hợp Cà Ná; tập trung phát triển mạnh các ngành công 

nghiệp, năng lượng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và các khu đô 

thị mới. Phát triển khu vực Mũi Dinh trở thành trọng điểm du lịch nghỉ dưỡng cao 

cấp phía Nam tỉnh. 

c) Phát triển đồng bộ, từng bước hình thành khu công nghiệp, khu đô thị du 

lịch ven biển: 

- Xây dựng các khu công nghiệp ven biển gắn với hình thành và phát triển 

các trung tâm kinh tế biển mạnh, trọng tâm là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

đóng vai trò chủ đạo trong phát triển vùng và gắn kết liên vùng hướng đến hình 

thành khu kinh tế ven biển của cả nước. Đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện kết cấu 

hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển theo hướng tiếp cận mô hình khu công 

nghiệp sinh thái, tạo sức hấp dẫn các nhà đầu tư, thu hút và sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực phát triển kinh tế biển. 

- Xây dựng hệ thống đô thị du lịch ven biển có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội đồng bộ, hiện đại, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

bảo vệ, tôn tạo và nâng cao giá trị các cảnh quan, sinh thái, môi trường, nâng cao 

chất lượng cuộc sống người dân, trong đó: đô thị Phan Rang-Tháp Chàm là đô thị 

trung tâm, hiện đại, thông minh, có tính chất đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái; đô 

thị Cà Ná là đô thị công nghiệp, dịch vụ sinh thái; xúc tiến đầu tư, triển khai các 

khu đô thị mới ven biển, như: Sơn Hải, Đầm Cà Ná, Đầm Nại, Khánh Hải, Vĩnh 

Hải, khu đô thị hai bên bờ Sông Dinh... 

d) Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng ven 

biển, xây dựng văn hóa biển gắn với bảo vệ môi trường ven biển: 

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, sắp xếp, bố trí lại các khu dân cư ven biển, góp 

phần nâng cao chất lượng đời sống, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, bảo 
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đảm an ninh, an toàn cho dân cư ven biển. Bảo đảm quyền tiếp cận, tham gia, 

hưởng lợi và trách nhiệm của người dân đối với biển một cách công bằng, bình 

đẳng. Chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa cho cộng đồng dân cư biển và ven 

biển; bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị lịch sử, xây dựng văn hóa biển.  

- Tăng cường tuyền truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về bảo 

vệ, giữ gìn môi trường biển, xây dựng nếp sống văn minh. Có biện pháp quản lý, 

thu gom, xử lý rác thải tại các khu dân cư ven biển, nhất là các khu vực công cộng, 

đê kè, cảng cá, điểm tham quan, du lịch ven biển. Tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường. 

đ) Phát triển khoa học - công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số; quản lý tài 

nguyên, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng dụng và phát triển khoa 

học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhanh việc chuyển đổi 

số vào các ngành kinh tế biển. Lựa chọn, tập trung phát triển công nghệ mới và 

đầu tư nghiên cứu các đề tài, dự án phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và 

ứng dụng khoa học, công nghệ. 

- Triển khai thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; nâng cao 

chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; triển khai thực hiện dự 

án Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ sau khi Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc tuân thủ các tiêu chí, yêu cầu về môi trường đối với các dự án đầu tư 

có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao khu vực ven biển, bảo đảm phòng ngừa, ngăn 

chặn không để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

- Bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi 

Chúa và các hệ sinh thái, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, 

rừng phòng hộ ven biển.  

e) Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển: 

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức về biển, đại dương, kỹ 

năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng 

và chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu lao động 

các ngành kinh tế biển; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.  

g) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế: 
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- Xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng vũ trang trong 

bảo đảm chủ quyền trên biển, xử lý tốt các tình huống trên biển. Nâng cao năng 

lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Việc triển khai đầu tư các dự án phát triển kinh tế 

biển, khu vực ven biển phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Ưu tiên 

phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc 

gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển.  

- Tăng cường hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài 

nước về đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, 

thích ứng biến đổi khí hậu. 

g) Xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị địa phương ven biển, hoàn thiện 

các quy hoạch, chính sách, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển: 

Xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát 

triển bền vững kinh tế, xã hội vùng ven biển. Rà soát, cập nhật, bổ sung các dự án 

kinh tế biển vào quy hoạch tỉnh gắn với kiến nghị đưa vào các quy hoạch vùng, 

quy hoạch Quốc gia, làm cơ sở xúc tiến, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế 

biển, nhất là các lĩnh vực có lợi thế như: điện gió ven biển, điện gió ngoài khơi, 

kinh tế hàng hải, nuôi trồng thủy sản biển, các dự án có quy mô lớn lĩnh vực công 

nghiệp, đô thị du lịch. 

h) Tập trung huy động nguồn lực đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh 

tế đầu tư cho phát triển bền vững biển: 

Xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, hàm lượng khoa học công 

nghệ cao, thân thiện với môi trường. Ưu tiên nguồn vốn Nhà nước để đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế biển tạo động lực thực sự cho phát triển bền vững 

kinh tế biển, nhất là hạ tầng du lịch, đô thị, giao thông, đê kè, hạ tầng nuôi trồng 

thủy hải sản, hậu cần nghề cá... Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực để đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn 

trải. Khuyến khích hình thành, phát triển các doanh nghiệp lớn đầu tư các ngành 

kinh tế biển, đặc biệt là 06 nhóm ngành kinh tế biển được xác định trong Nghị 

quyết, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp Cà Ná; điện gió ngoài 

khơi và trên biển; điện khí LNG; Cảng cạn và Trung tâm Logictics, công nghiệp 

hóa chất... để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Nguồn vốn thực hiện 

Tổng vốn mức đầu tư kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 là 61.500 tỷ đồng; 

trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 2.289 tỷ đồng. 

- Vốn ODA: 1.647 tỷ đồng. 

- Vốn thành phần kinh tế và dân cư: 57.564 tỷ đồng.   

Điều 2. Tổ chức thực hiện 



9 

 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật; rà soát các cơ chế chính sách hiện hành 

liên quan đến phát triển kinh tế biển, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ 

sung, điều chỉnh, hoàn thiện làm cơ sở khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển 06 

ngành kinh tế biển; đồng thời nghiên cứu đưa một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế 

biển vào nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện; định kỳ hàng năm, 3 năm, 5 năm có báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết.”. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề xuất Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cụ 

thể hóa Nghị quyết bằng Đề án và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng 

quy định./. 

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết, dự thảo Đề án và các hồ sơ liên quan) 
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