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MỞ ĐẦU 

 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ đến năm 2020 tại Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 06/10/2009 và 

được điều chỉnh tại Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Giai đoạn 

2011-20201, GRDP tăng trưởng bình quân đạt khoảng đạt 7,87%/năm (giá so sánh 

2010), cao gấp 1,2 lần mức bình quân của cả nước; GRDP bình quân/người đạt 

2.850 USD, gấp 2,8 lần năm 2010; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 

2019 đạt 17.810 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2010 (do ảnh hưởng của 

tình hình dịch bệnh thu ngân sách năm 2020 giảm còn 13.134 tỷ đồng, song vẫn 

tăng gấp 1,78 lần so với năm 2010); cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng 

công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều 

rộng sang chiều sâu và từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng; tỉnh đã chủ 

động khai thác hiệu quả và tối đa các tiềm năng, lợi thế trong phát triển; giải quyết 

tốt vấn đề việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; có nhiều đóng góp cho phát triển 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được 

đầu tư ngày càng hoàn thiện. 

Có thể nói, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ đến năm 2020 được thực hiện và đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, 

quy hoạch đã và đang thực hiện chỉ có khung thời gian hiệu lực đến hết 2020. Vì 

vậy, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn tới (thời kỳ 2021-2030) với tầm nhìn 

dài hạn (đến năm 2050) cần được tổ chức nghiên cứu, xây dựng thay thế cho các 

bản quy hoạch trước đây để phù hợp với yêu cầu và bối cảnh mới, đó là: 

(1). Các tư tưởng, chủ trương và chính sách lớn về phát triển đất nước được 

xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 được Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua; các quy hoạch (quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, 

quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng) đang được xây dựng mới theo Luật 

Quy hoạch (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2019),  sẽ có tác động trực tiếp đến 

định hướng phát triển của tỉnh Bình Thuận trong những năm tới.  

(2). Những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế với những xu 

hướng mới, đặc biệt là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chi phối và làm 

thay đổi tương quan giữa các nước cũng như toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị 

trên thế giới. Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung Quốc 

 
1 Nguồn: Tổng cục Thống kê. 
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- EU) sẽ có tác động lớn đến chính sách đầu tư, thương mại của các quốc gia. Việt 

Nam đã tham gia vào một loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như: 

Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp 

định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định đối tác Kinh tế toàn 

diện khu vực (RCEP) giữa ASEAN và các đối tác đã có FTA với ASEAN là 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand;... và các cam kết 

của Việt Nam trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)… là những yếu tố quan 

trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư… sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội cả nước cũng như tỉnh Bình Thuận, nhất là các hoạt động giao 

lưu kinh tế, thương mại và thị trường hàng hoá sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Bình 

Thuận trong thời gian tới. 

(3). Theo Luật Quy hoạch, Quy hoạch tỉnh là một bước để cụ thể hóa quy 

hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh 

về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô 

thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân 

bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, quy hoạch tỉnh 

được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, đề xuất định hướng 

phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến 

kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có tính 

tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Để Bình Thuận tiếp tục khai thác 

hiệu quả hơn nữa vị trí địa kinh tế - chính trị và phát huy vai trò, vị trí của tỉnh 

trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối chặt chẽ với các tỉnh vùng Đông 

Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước, cần thiết phải xây dựng các định hướng phát 

triển mới cho Bình Thuận trong thời gian tới, đồng thời làm cơ sở cho việc xây 

dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới. 

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

với hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế 

của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ 

kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng 

yêu cầu phát triển chung của cả nước. 

II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ  PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH 

1. Mục tiêu lập quy hoạch 

(1). Quy hoạch là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính 

quyền các cấp của tỉnh Bình Thuận sử dụng trong hoạch định chính sách và kiến 

tạo động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo 

tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch 

tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội 

nhanh và bền vững. 

(2). Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy 
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nhanh thực hiện các đột phá phát triển; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng 

chéo, cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; bảo đảm công khai minh bạch, công 

bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt 

động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội - môi trường. 

(3). Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng và giải pháp bố trí không gian 

phát triển hợp lý nhằm giải quyết các xung đột về không gian (giữa các ngành, 

lĩnh vực, giữa các vùng, lãnh thổ…) trong địa bàn tỉnh cho các nhu cầu phát triển 

trong tương lai trên cơ sở huy động hiệu quả các điều kiện bên trong và thu hút 

các nguồn lực từ bên ngoài. 

(4). Quy hoạch tỉnh là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đảm 

bảo tính khách quan, khoa học. 

(5). Quy hoạch tỉnh tập trung hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ 

cột: kinh tế - xã hội - môi trường và đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn. 

2. Các nguyên tắc lập quy hoạch 

(1). Đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo 

Luật Quy hoạch, Nghị định, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, 

phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như các văn 

bản pháp luật quốc tế có liên quan về biển, đảo, các văn bản pháp luật về biên 

giới quốc gia. 

(2). Đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch 

tỉnh với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự kết hợp hiệu quả 

giữa quản lý ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng - 

an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; các 

phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có 

tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng. 

(3). Bền vững và dài hạn: Đảm bảo lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột 

kinh tế - xã hội - môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050. 

(4). Đảm bảo tính kế thừa và tính mở; nội dung quy hoạch sẽ chọn lọc, vận 

dụng các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước (trong đó có kế thừa 

và cụ thể hóa các nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 

và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030) cũng như các quy hoạch cấp 

quốc gia trước đó. 

(5). Đảm bảo tính thị trường trong huy động, phát huy các yếu tố, điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như trong xây dựng định hướng phát triển, 

tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; đảm bảo nguyên 

tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong phân bổ nguồn lực. 
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(6). Đảm bảo tính liên kết không gian, hợp lý về thời gian trong quy hoạch. 

(7). Khả thi và thích ứng: Đảm bảo tính khả thi trong triển khai, phù hợp 

với khả năng huy động nguồn lực thực hiện của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050; xây dựng các phương án, định hướng phát triển phù hợp với 

xu thế phát triển, vận động của bối cảnh trong và ngoài nước. 

(8). Phòng ngừa: Có không gian, nguồn lực và các chính sách phản ứng 

nhanh khi có sự cố gia xảy ra (thiên tai, sự cố có tính thảm họa…). 

3. Phương pháp lập Quy hoạch 

3.1. Tiếp cận hệ thống 

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận phải được lập trên cơ sở tiếp cận hệ thống. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận là một “hệ con” (một bộ phận hợp thành) của tổng thể 

quốc gia. Các ngành, lĩnh vực và các địa phương là những bộ phận cấu thành của 

tỉnh. Đồng thời, các chủ thể liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh có mối 

quan hệ tương tác chặt chẽ với nhau. 

3.2. Các phương pháp áp dụng trong lập quy hoạch tỉnh 

(1). Phương pháp nghiên cứu tại địa bàn: Thu thập, đánh giá tổng quan và 

phân tích các số liệu, thông tin, cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan tới các nội 

dung quy hoạch tỉnh. Các nguồn số liệu thu thập từ địa phương, các tỉnh thành 

trong vùng; các cơ quan, tổ chức quốc gia; các tổ chức quốc tế... 

Nguồn cơ sở dữ liệu được sử dụng khi nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh Bình 

Thuận (trong phân tích, đánh giá, dự báo) cần đảm bảo độ tin cậy và tính pháp lý. 

Đối với cơ sở dữ liệu do các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nghiên cứu... phải 

được công bố, công nhận hoặc phải đảm bảo tính giải trình cho thông tin, cơ sở 

dữ liệu đó. 

(2). Phương pháp kế thừa: Là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất 

trong các nghiên cứu nói chung, lập quy hoạch nói riêng; kế thừa những kết quả 

còn hữu ích và phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển mới trong tương lai 

của các quy hoạch cũ và/hoặc của cấp cao hơn. 

(3). Phương pháp thống kê: trong đó (i) Phương pháp thống kê mô tả 

(Descriptive statistics) là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, 

tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một 

cách tổng quát đối tượng nghiên cứu; (ii) Phương pháp thống kê suy luận 

(Inferential statistics) gồm các phương pháp ước lượng các đặc trưng của tổng 

thể, phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng nghiên cứu, dự đoán hoặc ra quyết 

định trên cơ sở thu thập thông tin từ kết quả quan sát mẫu. 

Phương pháp thống kê được áp dụng trong nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

phát triển, thông qua số liệu thống kê phân tích được tình hình, nguyên nhân của 
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sự vật và hiện tượng có thể tìm ra được tính quy luật và rút ra những kết luận 

đúng đắn về sự vật, hiện tượng... trong đó:  

- Phương pháp được áp dụng để điều tra, khảo sát thực tế, gồm xây dựng 

bảng hỏi, chọn mẫu điều tra, tiến hành khảo sát (phỏng vấn các lãnh đạo, chuyên 

gia, doanh nghiệp, người dân và các đối tượng liên quan khác, khảo sát thực địa...) 

nhằm thu thập số liệu, thông tin, ý tưởng và giải pháp phát triển của tỉnh. 

- Phương pháp được áp dụng để phân tích chuỗi số liệu thống kê nhằm tìm 

ra xu hướng phát triển chung và những khác (dị) biệt tác động (tích cực hoặc tiêu 

cực) đến kết quả hoạt động kinh tế, phát triển hạ tầng. Từ đó chỉ ra các nguyên 

nhân (gắn với) thực tế phát triển và đúc rút các bài học kinh nghiệm. 

- Phương pháp được áp dụng trong công tác quản lý đất đai các cơ quan 

quản lý sử dụng phương pháp thống kê để nắm được tình hình số lượng, chất 

lượng đất đai, nắm bắt đầy đủ các thông tin về đất đai cho phép các cơ quan có 

kế hoạch về quản lý đất đai. 

(4). Phương pháp thực chứng, ứng dụng từ các bài học thực tiễn: Dùng 

trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, đánh giá các mô hình, kiểu mẫu phát triển mới 

đã được áp dụng trong thực tiễn ở đâu đó, thời gian nào đó và xem xét khả năng 

áp dụng trong tương lai trên địa bàn tỉnh có phù hợp, khả thi hay không. 

(5). Phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu: Tập hợp và hệ 

thống hoá thông tin theo từng vấn đề, lĩnh vực; phân tích và kiểm tra độ chính 

xác của các thông tin, tính hợp lý của các tài liệu, số liệu; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xử lý thông tin. 

Phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng 

và dự báo phát triển của tỉnh. Ngoài thông tin dữ liệu công khai, chính thống (như 

số liệu thống kê), phương pháp này được sử dụng trong quá trình khảo sát thực 

tế, thực địa (quan sát, quan trắc; thu thập thông tin, dữ liệu của các cơ sở kinh tế, 

hạ tầng cần bổ sung theo yêu cầu của mỗi nội dung nghiên cứu chuyên sâu,...) và 

xử lý, lọc nhiễu để có dữ liệu hợp chuẩn, sạch và rõ ràng phục vụ mục đích phân 

tích, đánh giá, nhận định, dự báo tiếp theo. 

(6). Phương pháp đánh giá theo chuỗi giá trị: Theo phương pháp tiếp cận 

toàn cầu thì chuỗi giá trị là một tập hợp những hoạt động do nhiều người khác 

nhau thực hiện (nhà cung cấp đầu vào, người thu gom, nhà chế biến, người bán 

xỉ, người bán lẻ...) để sản xuất ra sản phẩm nào đó và sau đó được bán cho người 

tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Phương pháp được áp dụng phân tích, xác định các chuỗi giá trị nội địa và 

toàn cầu, từ đó lập sơ đồ chuỗi, xác định các phân khúc mà tỉnh Bình Thuận có 

thể tham gia chuỗi giá trị, cùng với xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách 

(đầu tư, sản xuất, phân phối...) để tận dụng những lợi thế, tiềm năng của tỉnh Bình 
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Thuận nhằm cung cấp các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trong thị trường nội địa và 

xuất khẩu (thị trường trong nước, khu vực ASEAN và thế giới). 

(7). Phương pháp so sánh: Dùng trong phân tích nhằm phản ánh biến động 

của chỉ tiêu phân tích và của các thành phần, bộ phận nhân tố cấu thành, trong 

đó: (i) Phương pháp so sánh tuyệt đối (thực hiện bằng cách lấy giá trị của chỉ tiêu 

hoặc nhân tố ở kỳ nghiên cứu trừ giá trị tương ứng của chúng ở kỳ gốc. Kết quả 

so sánh được gọi là chênh lệch, nó phản ánh xu hướng và mức độ biến động của 

chỉ tiêu và nhân tố); (ii) Phương pháp so sánh tương đối (nhằm xác định xu hướng 

và tốc độ biến động, phản ánh kết cấu hiện tượng và xác định xu hướng độ biến 

động tương đối của các thành phần bộ phận. 

Phương pháp được áp dụng nhằm đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển 

của tỉnh; vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia; thực trạng và các yếu tố 

tác động đến sự phát triển của tỉnh. 

(8). Phương pháp toán học: Là phương pháp toán kinh tế, các công cụ tính 

toán hiện đại được dùng để thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin... giúp cho việc 

nghiên cứu các vấn đề xã hội phức tạp.  

Phương pháp được áp dụng trong công tác đánh giá, thiết kế, quy hoạch; 

tính toán định mức, kỹ thuật và dự báo phát triển các ngành, lĩnh vực, nhất là 

trong lĩnh vực quản lý đất đai.  

(9). Phương pháp phân tích SWOT: Là phương pháp phân tích nhằm xác 

định những điểm mạnh (Strengths - những yếu tố bên trong (nội bộ) tỉnh có khả 

năng tạo thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu phát triển); điểm yếu (Weaknesses 

- những yếu tố bên trong (nội bộ) không tạo thuận lợi, thậm chí cản trở sự phát 

triển); cơ hội (Opportunities - những yếu tố bên ngoài tạo ra thuận lợi cho sự phát 

triển); thách thức (Threats - những yếu tố bên ngoài gây bất lợi cho sự phát triển). 

Phương pháp được áp dụng nhằm làm rõ các mặt thuận lợi như vị trí địa 

lý, tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng (kết nối thị trường)...; khó khăn về cơ 

chế, chính sách, nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực...; cơ hội về tiếp cận và ứng 

dụng kỹ thuật, công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu...; thách thức phải hoàn 

thiện cơ chế, chính sách, phải huy động nhiều nguồn lực đầu tư, đổi mới và ứng 

dụng kỹ thuật công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực, 

kết cấu hạ tầng chưa hoàn chỉnh...; xác định những vấn đề đặt ra cho phát triển 

công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới (về thể chế, cơ chế, chính sách; đầu tư 

phát triển; những vấn đề xung đột liên vùng, liên ngành...). 

(10). Phương pháp dự báo: (i) Phương pháp dự báo định tính (lấy ý kiến 

chuyên gia đánh giá về xu thế phát triển, nghiên cứu thị trường...); (ii) Phương pháp 

dự báo định lượng (dự báo theo phương pháp ngoại suy, hồi quy tương quan...). 

Phương pháp được áp dụng nhằm dự báo, xác định xu hướng tác động đến 
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sự phát triển của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng các kịch bản phát triển và phương 

án phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh, tình hình 

mới, phát huy được thế mạnh của tỉnh để phát triển. 

(11). Phương pháp xây dựng các kịch bản (phương án) phát triển: Trong 

vô số các biến của bối cảnh, điều kiện phát triển mới không thể nào gom/nhóm 

lại thành một số nhỏ (hơn rất rất nhiều) các tham số để có thể dự báo phát triển 

bằng một số hàm toán học, logic học,... nên người ta thường xây dựng hai (2) đến 

ba (3) hoặc nhiều hơn các kịch bản phát triển tương ứng với một số ít các xu 

hướng lớn, tác động mạnh mẽ của bối cảnh, điều kiện phát triển mới.  

Đặc điểm của dự báo dài hạn để lập Quy hoạch tỉnh là dự báo trong điều  

kiện  thông  tin  không  đầy  đủ, phải kết hợp giữa định tính với định lượng. Một 

trong các phương pháp thích hợp cho dự báo này là phương pháp kịch bản. Kịch 

bản trong nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh là mô hình kinh tế, kết quả của mỗi lần 

tính toán theo mô hình cho kết quả gọi là kết quả mô phỏng. Thiết kế những quĩ 

đạo phát triển dài hạn phải dựa trên các giả thiết về các kịch bản phát triển, có thể 

xem xét hai nhóm yếu tố nội lực và ngoại lực của một tỉnh như:  

- Các yếu tố ngoại lực bao gồm môi trường quốc tế và khu vực, các điều 

kiện thuận lợi do kết quả gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế mang lại (như 

RCEP, APEC, WTO,...)  cùng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như 

EVFTA, quan hệ kinh tế thương mại song phương với Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật 

Bản, với các nước thuộc ASEAN... 

- Các yếu tố nội lực bao gồm các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 

kinh tế, vấn đề sở hữu, luật đất đai, luật đầu tư, cổ phần hoá các xí nghiệp quốc 

doanh, chính sách huy động vốn trong dân,... 

(12). Phương pháp tích hợp quy hoạch: Là phương pháp tiếp cận tổng hợp 

và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, 

sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm 

vi lãnh thổ xác định nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả 

và bền vững. 

Phương pháp được áp dụng trong quá trình phân tích, đánh giá phát triển 

và bố trí không gian của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ của tỉnh, nhằm 

xác định rõ và xử lý các xung đột trong phát triển giữa các ngành, lĩnh vực, giữa 

các lãnh thổ dưới sự tác động của bối cảnh tình hình (bên trong và bên ngoài) đến 

sự phát triển chung của tỉnh và quy hoạch bố trí không gian phát triển (từ việc 

xác định tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển và luận chứng các phương án 

phát triển và tổ chức không gian lãnh thổ...). 

(13). Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp thu thập và xử lý những 

đánh giá dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc một 
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lĩnh vực liên quan đến quy hoạch. Phương pháp chuyên gia dựa trên cơ sở đánh 

giá tổng kết kinh nghiệm, khả năng phản ánh tương lai một cách tự nhiên của các 

chuyên gia giỏi và xử lý thống kê các câu trả lời một cách khoa học. Nhiệm vụ 

của phương pháp là đưa ra những dự báo khách quan về tương lai phát triển của 

khoa học kỹ thuật dựa trên việc xử lý có hệ thống các đánh giá dự báo của các 

chuyên gia. 

Phương pháp chuyên gia được thực hiện: (i) Tổ chức xin ý kiến trực tiếp 

của các chuyên gia về các ngành, lĩnh vực về các vấn đề dự báo phát triển; (ii) Tổ 

chức các hội nghị, hội thảo tại một số thời điểm trong quá trình thực hiện quy 

hoạch để tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan 

quản lý chuyên ngành, các nhà khoa học, các nhà đầu tư về nội dung xây dựng 

quy hoạch. 

(14). Một số phương pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật và tính đặc 

thù của tỉnh Bình Thuận. 

III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

1. Các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội 

- Luật đa dạng sinh học 2008; 

- Luật khoáng sản 2010; 

- Luật Tài nguyên nước 2012; 

- Luật Đất đai 2013; 

- Luật Đấu thầu 2013; 

- Luật Lâm nghiệp 2017; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24/11/2017 của Quốc 

hội khóa 14 (có hiệu lực ngày 01/01/2019); 

- Luật số 28/2018/QH14 ban hành ngày 15/6/2018 của Quốc hội khóa 14 

(có hiệu lực ngày 01/01/2019) về sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có 

liên quan đến quy hoạch; 

- Luật số 35/2018/QH14 ban hành ngày 20/11/2018 của Quốc hội khóa 14 

(có hiệu lực ngày 01/01/2019) về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch; 

- Luật Bảo vệ môi trường 2020; 

- Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ban hành ngày 22/12/2018 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về sửa đổi, bổ sung 04 pháp lệnh có liên quan 

đến quy hoạch; 

- Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường 
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vụ Quốc hội khóa 14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

2. Các văn kiện của Đảng 

- Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 29/08/2005 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ 

bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;  

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế;  

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường;  

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập 

quốc tế; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế;  

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 

công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/01/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng 

trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của 

nền kinh tế; 

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của về thực hiện có hiệu quả 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối 

cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; 

- Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

- Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 



10 

kinh tế xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại; 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;  

- Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng 

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

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

2030, tầm nhìn 2045; 

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; 

- Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn;  

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng 

chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), XII (2016), 

XIII (2021) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận... của Đảng khác có 

liên quan. 

 



11 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai 

thi hành Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp;  

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành 

danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 59, Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc bổ sung 

các quy hoạch tại Phụ lục danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch 

cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, 

điều 59, Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 

02/12/2019 của Chính phủ.  

- Nghị định 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

- Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch ngành, địa 

phương; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án tái cơ cấu 

ngành, tổng công ty, tập đoàn có liên quan đến tỉnh Bình Thuận. 

- Các định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ... 

- Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy 

định về giá trong hoạt động quy hoạch. 
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4. Các văn bản của Tỉnh 

- Các văn bản của UBND tỉnh về việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Bình 

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

- Báo cáo tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016); 

- Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm và lãnh thổ của tỉnh Bình Thuận 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến năm 2020 và sau năm 2020; 

- Nguồn thông tin, tài liệu, cơ sở dữ liệu của các Sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

IV. TÊN, PHẠM VI, RANH GIỚI VÀ THỜI KỲ LẬP QUY HOẠCH 

1. Tên quy hoạch 

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch 

(1). Phạm vi nghiên cứu liên vùng:  

Phạm vi nghiên cứu trong lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: Các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, 

Ninh Thuận, Lâm Đồng; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Đông Nam Bộ, 

Vùng Tây Nguyên, các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam và cả 

nước. 

(1). Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: 

Phạm vi lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận bao gồm toàn bộ tỉnh Bình Thuận 

với tổng diện tích tự nhiên 7.943,93 km2 và diện tích vùng lãnh hải rộng 52.000 

km²; trên phạm vi 10 đơn vị hành chính: 01 Thành phố (Phan Thiết); 01 Thị xã 

(La Gi) và 08 huyện (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 

Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Phú Quý). 

(2). Ranh giới lập quy hoạch (trùng với phạm vi nghiên cứu trực tiếp): 

Toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Bình Thuận với diện tích tự nhiên 7.943,93 

km2 và diện tích vùng biển địa phương được giao quản lý khoảng 24.600 km². 

3. Thời kỳ lập quy hoạch 

Quy hoạch được lập cho thời kỳ 10 năm 2021-2030 (có phân kỳ theo hai 

giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030), tầm nhìn 20 năm (đến năm 2050). 
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V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH 

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

bao gồm các nội dung chính: 

(1). Phần thứ nhất: Các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng tỉnh Bình 

Thuận 

(2). Phần thứ hai: Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

(3). Phần thứ ba: Giải pháp thực hiện quy hoạch  

(4). Phần phụ lục: Hệ thống các bản đồ; các phụ lục, bảng biểu. 
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PHẦN I. CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ BÌNH THUẬN 

1. Vị trí địa lý  

Bình Thuận là tỉnh cực Nam vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 

(tọa độ địa lý 10o33’42’’ đến 11o33’18’’ vĩ độ Bắc và từ 107o23’41’’ đến 

108o52’42” kinh độ Đông); phía Bắc giáp các tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận; 

phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai; phía Tây Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía 

Đông và Đông Nam giáp biển Đông. Là một trong 28 tỉnh, thành phố giáp biển 

của cả nước, Bình Thuận có vị trí cầu nối, gắn kết giữa các địa phương ở vùng 

Đông Nam Bộ - Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Có khoảng cách không 

quá xa với Thành phố Hồ Chí Minh (cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 200 km); 

cách thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, trung tâm du lịch lớn của cả nước 

khoảng 250 km.  

Hình 1. Sơ đồ vị trí tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Bình Thuận với tổng diện tích tự nhiên 7.943,93km2  và diện tích vùng biển 

do địa phương quản lý khoảng 24.600 km2; trên phạm vi 10 đơn vị hành chính: 

01 Thành phố (Phan Thiết); 01 Thị xã (La Gi) và 08 huyện (Tuy Phong, Bắc Bình, 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Phú Quý).  

Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết nằm cách Thành phố Hồ 
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Chí Minh 183km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 753km và cách thủ đô 

Hà Nội 1.520km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1A. 

2. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

2.1. Đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn 

2.1.1. Địa hình 

Bình Thuận trải dài dọc bờ biển Đông theo hướng Đông Bắc - Tây Nam 

phần lãnh thổ rộng nhất 95km và hẹp nhất là 32km. Phía Bắc giáp các sườn núi 

cuối cùng của dãy Trường Sơn, phía Nam là các dải đồi cát chạy dài dọc theo bờ 

biển; Phần lớn lãnh thổ là đồi núi thấp và trung bình, đồng bằng ven biển nhỏ 

hẹp, địa hình hẹp ngang kéo theo hướng Đông bắc - Tây Nam, phân hóa thành 4 

dạng địa hình: 

- Vùng núi trung bình và cao (cao trình > 500m): chủ yếu tập trung ở phía 

Bắc và Tây Bắc, chiếm 31,5% diện tích tự nhiên, có độ dốc cao, địa hình phức 

tạp, ít có khả năng sản xuất nông nghiệp, chủ yếu dành cho công tác bảo vệ và 

trồng rừng đầu nguồn.  

- Vùng đồi núi thấp (200-500m): chủ yếu đất dùng vào lâm nghiệp, chiếm 

khoảng 40,7% diện tích tự nhiên.  

- Vùng đồi cát ven biển (100-200m): gồm các đồi cát đỏ, cát trắng, vàng, 

phân bố dọc suốt bờ biển của tỉnh từ huyện Tuy Phong đến thị xã La Gi. Địa hình 

dạng gò đồi lượn sóng chiếm khoảng 18,22% diện tích tự nhiên. 

Hình 2. Bản đồ địa hình tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Đề tài Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Bình Thuận (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Thuận, 2014) 



16 

- Vùng đồng bằng phù sa (dưới 100 m): chiếm khoảng 9,43% diện tích tự 

nhiên, được tạo thành từ trầm tích phù sa sông, suối như đồng bằng Tuy Phong 

(sông Lòng Sông); đồng bằng Phan Rí, Sông Mao (sông Lũy); đồng bằng Phan 

Thiết (sông Quao, sông Cà Ty); đồng bằng Đức Linh, Tánh Linh (sông La Ngà). 

Địa hình của tỉnh tương đối phức tạp, nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, 

chia cắt lãnh thổ thành những khu vực nhỏ hẹp. Phía Nam tỉnh là dãy núi Ông 

nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, các đỉnh cao từ 700-1.000m vừa là đường 

phân thủy vừa là bức tường ngăn gió mùa Tây Nam thổi tới trong mùa hạ. Phía 

Đông bắc tỉnh có núi Bà Rá (760m), núi Gió (697m) kéo dài từ Vĩnh Hảo ra gần 

biển. Ngoài ra, phía Đông Bắc tỉnh còn bị che chắn bởi dãy Cà Ná. Mũi Dinh 

(Padanan) cao từ 800-1.500m thuộc địa phận Ninh Thuận ngăn cản gió mùa Đông 

Bắc trong mùa đông. 

Đặc điểm địa hình nói trên tạo điều kiện phát triển nền kinh tế đa dạng, với 

độ cao vừa phải và ít chịu tác động của nước biển dâng, thuận lợi cho bố trí các 

hoạt động và các công trình kinh tế - xã hội phi nông nghiệp; tuy nhiên cũng gây 

khó khăn nhiều cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và sinh hoạt của dân cư. 

2.1.2. Địa chất, thổ nhưỡng 

a). Về địa chất 

Địa chất tỉnh Bình Thuận hình thành trên tập hợp các đá xâm nhập, phun 

trào, biến chất và trầm tích sau:  

- Đá magma acid: Phần lớn là đá granit bao phủ một diện tích khá lớn 

khoảng ¼ diện tích tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm phong hóa đá granit hình thành 

ra 3 nhóm đất là đất đỏ vàng, đất xám và đất xói mòn trơ sỏi, trong đó nhóm đất 

xám là chủ yếu, với đặc tính rửa trôi, hoạt tính thấp và thành phần cơ giới cát là 

chủ yếu. 

- Đá bazan: bao phủ khoảng 3,3% diện tích tự nhiên. Trong điều kiện nhiệt 

đới ẩm đã phát triển một lớp vỏ phong hóa dày trung bình từ 20m đến 30m, có 

nơi dày 40-50m và có màu nâu đỏ.  

- Đá phiến sét: chiếm khoảng 5,3% diện tích tự nhiên. Đá rất cổ (tuổi 

Mesozoi), là nền móng của lãnh thổ nhưng một phần lớn diện tích bị trầm tích 

Aluvi tuổi Neogen và bazan phủ lấp lên. Đất trên đá phiến sét thường có màu 

vàng hay vàng nhạt, thành phần cơ giới trung bình đến nặng, các chất dinh dưỡng 

khá. Do phong hóa mạnh cùng với quá trình xói mòn rửa trôi mạnh nên đất thường 

có chiều dày mỏng, nhiều nơi hoàn toàn trơ đá gốc hoặc đá bán phong hóa trên 

bề mặt địa hình. 

- Trầm tích phù sa cổ (tuổi Pleistocene): chiếm một diện tích không lớn 

khoảng 10% diện tích lãnh thổ. Tầng dày từ 2-7m, màu nâu vàng, lên sát tầng mặt 

chuyển sang màu xám. Cấp hạt thường thô, tạo cho đất có cấp hạt cát là chủ yếu 



17 

(cát, cát pha, thịt nhẹ và thịt trung bình). Thành phần cơ giới nhẹ, cùng với điều 

kiện nhiệt đới gió mùa, mưa lớn và tập trung, làm cho đất bị rửa trôi mạnh, nghèo 

dưỡng chất và có hoạt tính thấp. 

- Trầm tích Holocen: là trầm tích trẻ, chiếm khoảng 26% diện tích tự nhiên, 

được chia thành 3 dạng: cát biển; trầm tích đầm lầy - biển; phù sa sông - suối. 

b). Về thổ nhưỡng  

Bình Thuận có một số nhóm đất chủ yếu sau đây: 

- Nhóm đất cát biển (C): Phân bố dọc theo bờ biển từ Tuy Phong đến Hàm 

Tân. Đất rất nghèo dinh dưỡng, không có khả năng giữ nước, không thích hợp 

với sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, một số diện tích trồng khoai lang, khoai mỳ, 

đậu, mè, hành, tỏi, dưa hấu, mãng cầu... nhưng có năng suất và hiệu quả rất thấp.  

- Nhóm đất mặn (M): Phân bố chủ yếu ở ven biển Phan Thiết, Tuy Phong. 

Đất có độ phì tương đối khá, nhưng độ mặn tương đối cao không thích hợp với 

sản xuất nông nghiệp và hiện tại đang sử dụng làm muối, nuôi trồng thuỷ sản 

nước lợ.  

- Nhóm đất phù sa (P): Phân bố dọc theo hệ thống Sông Luỹ, Sông Dinh, 

Sông La Ngà, Sông Lòng Sông, Sông Cái Phan Thiết... Đất khá giàu dinh dưỡng, 

thích hợp với nhiều loại cây trồng. Hiện tại sử dụng trồng cây lương thực (lúa, 

ngô), cây ăn quả, bông, lạc và cây thực phẩm khác... năng suất và hiệu quả khá cao. 

- Nhóm đất xám bạc màu (X, B): Phân bố ở bậc thềm trung gian giữa vùng 

đất phù sa, đất cát ở phía Đông và vùng đồi núi thấp phía Tây, thuộc hầu hết các 

huyện thị. Đất nghèo dinh dưỡng, hiện tại chủ yếu là đất lâm nghiệp, vùng đồi gò 

độ dốc thấp trồng cây lâu năm, cây hoa mầu năng suất, hiệu quả thấp. 

- Nhóm đất đen (Ru): Phân bố ở Đức Linh, Tánh Linh. Đất khá giàu chất dinh 

dưỡng, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Hiện đang trồng cây hàng năm, cây ăn quả.  

- Nhóm đất đỏ vàng (F): Phân bố ở vùng núi trung bình, núi cao và bậc 

thềm phù sa cổ ở nửa phía Tây Bắc của tỉnh. Trong đó các loại đất phát triển trên 

đá bazan (Fk, Ft) và đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (Fl) có độ phì khá, các loại 

đất còn lại độ phì thấp, hiện tại chủ yếu trồng rừng, bảo vệ rừng. 

- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi (H): Phân bố trên vùng núi cao ở Hàm 

Thuận Bắc, Tánh Linh, Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Nam. 

- Nhóm đất thung lũng dốc tụ (D): Phân bố rải rác ven các suối (hợp thuỷ) 

ở Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tuy Phong, Hàm Tân và Tánh Linh. Đất 

có độ phì nhiêu từ trung bình đến khá, hiện tại sử dụng trồng lúa, trồng hoa màu. 

- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (E): Phân bố ở vùng cao thuộc Hàm Thuận 

Nam, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Hàm Tân và Bắc Bình. 



18 

2.1.3. Khí hậu  

Bình Thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình nhiều 

nắng, nhiều gió và là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước. Đặc trưng khí 

hậu thời tiết của tỉnh như sau:  

a). Chế độ nhiệt 

(1). Nhiệt độ không khí  

Bình Thuận có nền nhiệt độ cao quanh năm, hầu hết vùng đồng bằng ven 

biển và các vùng núi thấp kế cận đều có nhiệt độ trung bình năm từ 25,9 đến 

27,8oC, tổng nhiệt năm trên 9.600oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là vùng phía Đông 

bắc tỉnh (huyện Tuy Phong, Bắc Bình) nhiệt độ trung bình năm là 27,8oC và tổng 

nhiệt năm trên 9.800oC. Các vùng núi cao trên 700m nhiệt độ trung bình năm 

thường dao động dưới 24oC và tổng nhiệt năm dưới 8.800oC. Riêng vùng núi cao 

trên 1.200m có nhiệt độ trung bình năm dưới 22oC và tổng nhiệt độ năm dưới 

7.700oC. 

Do địa hình giảm dần từ phía Bắc đến Nam nên nhiệt độ cũng tăng dần 

theo hướng đó. Ở vùng đồng bằng ven biển nhiệt độ các huyện phía Bắc cao hơn 

các huyện phía Nam. Nhiệt độ không khí cao hoặc thấp có ảnh hưởng lớn đến đời 

sống con người, gia súc và cây trồng. 

(2). Nhiệt độ mặt đất 

Nhiệt độ đất có thể đo ở ngay mặt đất và các độ sâu khác nhau, nhiệt độ 

đất cũng có quan hệ chặt chẽ với loại đất. Nhiệt độ mặt đất trung bình năm ở Bình 

Thuận dao động ở khoảng 30,9-32,2oC, cao hơn so với nhiệt độ không khí trung 

bình năm khoảng 4,9-5,3oC. Nhiệt độ mặt đất trung bình tháng trong mùa khô so 

với mùa mưa chênh nhau không nhiều, tại trạm Phan Thiết là xấp xỉ, còn trạm La 

Gi chênh nhau 1,0oC. Nhiệt độ mặt đất trung bình (Tg) biến đổi theo các tháng 

trong năm tương tự như nhiệt độ không khí. Giá trị lớn nhất xảy ra vào các tháng 

3-5 và nhỏ nhất vào các tháng mùa mưa. 

b). Chế độ gió 

Chế độ gió ở khu vực tỉnh Bình Thuận bị tác động của áp cao cận nhiệt đới 

Thái Bình Dương, ở tầng thấp của tầng đối lưu, luồng không khí có hướng chủ yếu 

là Đông Bắc di chuyển khá ổn định suốt cả năm từ vùng cận nhiệt đới về vùng xích 

đạo, còn ở tầng cao không khí di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam từ vùng 

xích đạo về vùng cận nhiệt đới tạo thành hoàn lưu tín phong (hay gió mậu dịch).  

Gió ở Bình Thuận bao gồm gió mùa Đông - Bắc (hướng Đông chiếm ưu 

thế nhiều hơn) và gió mùa Tây - Nam. Gió mùa Tây - Nam hoạt động liên quan 

chặt chẽ đến quá trình bắt đầu mùa mưa của tỉnh Bình Thuận.  

Tốc độ gió ở tỉnh Bình Thuận đo được trung bình năm trên đất liền dao 
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động từ 1,6 đến 3,2m/s, còn ở huyện đảo Phú Quý thì tương đối lớn tốc độ trung 

bình năm là 5,6m/s, với dao động các tháng trong năm từ 2,9-8,0m/s. Tháng có 

tốc độ gió trung bình lớn nhất thường là vào thời kỳ gió mùa Đông bắc (tháng 1, 

tháng 2, tháng 3), vùng ven biển dao động trong khoảng 3,9m/s; đi sâu vào đất 

liền thì dao động trong khoảng 1,6-1,9m/s; riêng huyện đảo Phú Quý tháng có tốc 

độ gió trung bình lớn nhất là vào khoảng thời kỳ gió mùa Tây - Nam (tháng 7, 

tháng 8), tốc độ gió trung bình dao động khoảng 7,3-8,0m/s.  

Với tốc độ gió bình quân lớn, ổn định, nhất là khu vực đồng bằng ven biển 

và trên các đảo gần bờ và xa bờ có tốc độ gió khá lớn tạo cho Bình Thuận có lợi 

thế, tiềm năng phát triển năng lượng gió. 

Hình 3. Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình ở mặt đất 

 

Nguồn: Đề tài Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Bình Thuận (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Thuận, 2014) 

c). Chế độ mưa 

Biến trình lượng mưa trong năm ở tỉnh Bình Thuận mang đặc trưng của cả 

khu vực Nam Trung Bộ lẫn khu vực Nam Bộ.  

Lượng mưa tại tỉnh Bình Thuận phân bố không đều theo thời gian, lượng 

mưa vào mùa mưa chiếm từ khoảng 85-90% lượng mưa năm, lượng mưa vào mùa 

khô chỉ chiếm từ 10-15%. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 với lượng mưa lớn 

nhất đạt tới 540,2 mm thường vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 9. Các tháng mùa 

khô rơi vào các tháng 12 đến tháng 4. Các tháng 2, 3, 4 hầu như không có mưa, 

cùng với thời tiết nắng hạn gay gắt làm các sông suối khô kiệt gây thiếu nước 

trầm trọng cho cả sản xuất và sinh hoạt. Lượng mưa mùa khô trung bình tháng 

đều dưới 40 mm. Tổng lượng mưa toàn mùa khô các nơi phổ biến từ 59-97 mm.  
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Lượng mưa trong năm ở tỉnh Bình Thuận phân bố không đồng đều theo 

không gian, nơi có lượng mưa ít nhất chỉ đạt 728mm và nơi cao có lượng mưa 

năm nhiều nhất là 2.564mm, chênh lệch giữa vùng mưa nhiều nhất với vùng mưa 

ít nhất là 1.836mm. Khu vực phía Tây Bắc của tỉnh là nơi có lượng mưa năm cao 

nhất đạt từ 2.000-2.500mm, tiếp theo là khu vực phía Nam của tỉnh dao động từ 

1.400-1.600mm. Khu vực phía Đông Bắc của tỉnh và trung tâm thành phố Phan 

Thiết có lượng mưa thấp nhất với tổng lượng mưa năm chỉ đạt 730-1.110mm. 

Trên khu vực phía Đông - Bắc (huyện Tuy Phong, Bắc Bình) và trung tâm 

tỉnh, trong đó có một cực đại phụ xuất hiện vào tháng 5 trùng với thời kỳ mưa lũ 

tiểu mãn, cực đại chính xuất hiện vào tháng 9-10, đây là thời kỳ mưa lũ chính vụ. 

Trên khu vực phía Tây, Tây - Bắc và phía Nam (huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh và Hàm Tân), lượng mưa cực tiểu hàng năm 

thường rơi vào tháng 1-2, sau đó tăng dần. Thời kỳ cao điểm của mùa mưa thường 

xảy ra vào mùa hè là thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây - Nam và tháng 

có lượng mưa cực đại là tháng 7-9. 

d). Phân vùng khí hậu 

Căn cứ theo chế độ nhiệt và chế độ gió, mưa, khí hậu biển (đối với huyện 

đảo Phú Quý) và vùng núi cao (phía bắc tỉnh), có thể phân chia Bình Thuận gồm 

5 tiểu vùng khí hậu theo thứ tự từ Bắc vào Nam và từ Tây sang Đông như sau: 

Hình 4. Phân vùng khí hậu tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Đề tài Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Bình Thuận (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Thuận, 2014) 

(1). Tiểu vùng khí hậu phía Đông tỉnh Bình Thuận (tiểu vùng 1) 
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Đây là khu vực bao gồm các phần lớn diện tích huyện Tuy Phong, phía Đông 

nam huyện Bắc Bình, phía Đông bắc thành phố Phan Thiết. Vùng này bao gồm 

toàn bộ thung lũng sông Lòng Sông, hạ lưu sông Lũy, sông Quao. Nét đặc trưng 

nhất của địa hình khu vực này là vùng đồng bằng ven sông Lòng Sông, sông Lũy, 

sông Quao và vùng đồi cát ven biển ở độ cao dưới 600mm. Các đặc trưng khác 

biệt của tiểu vùng khí hậu này so với với phần lớn các khu vực khác chính là lượng 

mưa thấp nhất, nền nhiệt độ cao nhất tỉnh; là vùng khô hạn nhất tỉnh và cả nước. 

Nhiệt độ không khí trung bình năm của khu vực này dao động từ 27,0 đến 

27,8oC, tương ứng với tổng nhiệt năm trên 9.800oC, tháng có nhiệt độ không khí 

trung bình cao nhất là tháng 4, tháng 5 với nhiệt độ không khí trung bình dao 

động từ 29,1-29,3oC, nhiệt độ tối cao tuyệt đối có thể lên tới 38,9oC vào tháng 5. 

Lượng mưa trung bình năm dưới 1.000 mm. Số ngày mưa từ 65-90 

ngày/năm. Độ ẩm trung bình năm dao động từ 75 đến78%, tháng ẩm ướt nhất là 

tháng 9 cũng trùng vào thời kỳ mưa lũ chính vụ và cao nhất cũng chỉ đạt 81,5%, 

tháng khô nhất là tháng 2, độ ẩm chỉ đạt 68,6%. 

Cũng như một số vùng của khu vực Nam Trung Bộ, ở tiểu vùng này là nơi 

có tốc độ gió lớn nhất tỉnh với tốc độ gió trung bình năm khoảng 3,5-4,0 m/s. Đây 

cũng là nơi chịu ảnh hưởng ít của bão và áp thấp nhiệt đới nên rất thích hợp với 

phát triển năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời.   

(2). Tiểu vùng khí hậu Trung tâm và Tây Nam tỉnh (tiểu vùng 2) 

Diện tích của tiểu vùng này khá rộng lớn gồm 1 phần huyện Bắc Bình, 

phần lớn huyện Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, toàn bộ huyện Hàm Tân, 

thị xã La Gi. Đặc điểm chính của tiểu vùng này đồng bằng, đôi khi xen kẽ gò, 

đồi, núi thấp dưới 600m.  

Nhiệt độ trung bình tiểu vùng khí hậu này thấp hơn khu vực phía Đông một 

ít, dao động trong khoảng 26,5 đến 26,9oC. Trong năm, hai tháng từ tháng 4 đến 

tháng 5 có nhiệt độ trung bình từ 28,2 đến 28,6oC, các tháng còn lại chủ yếu dưới 

28oC. Tổng nhiệt độ trung bình năm trên phần lớn diện tích khoảng 9.400-

9.800oC. 

Tổng lượng mưa năm dao động từ 1.000 đến 1.600 mm. Mùa mưa của tiểu 

vùng khí hậu này kéo dài 7 tháng bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 11, 

lượng mưa bình quân tháng nhiều năm đều trên 100mm, dao động từ 140 đến 

311mm; tháng tháng 8 và tháng 9 có lượng mưa cao nhất là từ 186 - 311mm, tháng 

11 là tháng cuối của mùa mưa, lượng mưa có giảm và dao động trong khoảng 

50mm đến 83mm. Mùa khô của tiểu vùng này từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, 

lượng mưa trung bình các tháng trong thời gian này đều nhỏ hơn 50mm, tháng có 

lượng mưa thấp nhất là tháng 2, lượng mưa chỉ đạt dưới 5mm. 

(3). Tiểu vùng khí hậu Thung lũng sông La Ngà (tiểu vùng 3) 



22 

Đây là tiểu vùng gồm phần lớn diện tích huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh 

và các xã Hàm Cần, Hàm Thạnh, Mỹ Thạnh huyện Hàm Thuận Nam. Tiểu vùng 

có địa hình chuyển tiếp giữa đồi núi thấp xuống vùng lòng chảo thung lũng sông 

La Ngà, có độ cao phổ biến từ 100-400m, xen kẽ là đồi núi thấp dưới 700mm, 

nên khu vực này có nhiệt độ tương đối thấp, nhiệt độ trung bình năm phổ biến 

25-25,9oC tương đương với tổng nhiệt toàn miền dưới 9.400oC. Trung tuần tháng 

3 cho đến tháng 9 là thời kỳ có nhiệt độ trung bình ngày cao nhất dao động từ 26-

26,6oC (trong đó tháng 4, tháng 5 có nhiệt độ 26,6oC). 

Tiểu vùng này chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của khí hậu miền Đông Nam Bộ, 

với những thung lũng đón gió mùa Tây - Nam nên lượng mưa khu vực này lớn 

nhất tỉnh, tổng lượng mưa năm dao động từ 2.016 đến 2.564mm, số ngày mưa 

cũng khá nhiều (khoảng 124-140 ngày/năm), do vậy, tiểu vùng này quanh năm 

khá ẩm ướt, độ ẩm trung bình dao động khoảng 80-83%. Mùa mưa khu vực này 

kéo dài 7 tháng, bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 11 với lượng mưa trung bình 

các tháng đều trên 100 mm (trong đó 3 tháng 7, 8, 9 là các tháng có lượng mưa 

cao nhất đều trên 300 mm).  

(4). Tiểu vùng khí hậu đồi núi phía Bắc tỉnh (tiểu vùng 4) 

Khu vực này là những ngọn núi cao từ 700 đến 1.300m bao gồm xã Phan 

Dũng, Vĩnh Hảo, Phong Phú huyện Tuy Phong; Phan Lâm, Phan Sơn, Bình An, 

Phan Điền, Phan Tiến huyện Bắc Bình; Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, Đa Mi 

huyện Hàm Thuận Bắc; các xã phía Bắc của huyện Tánh Linh, Đức Linh. 

Do địa hình là núi cao nên nền nhiệt độ ở tiểu vùng này khá thấp, nhiệt độ 

trung bình năm dao động từ 21,5-22,5oC, ở một vài đỉnh núi cao trên 1.000 m có 

thể xuống dưới 21oC, tổng nhiệt trung bình năm 7.500-8.300oC. 

Tiểu vùng khí hậu vùng núi phía Bắc tỉnh nơi tiếp giáp với cao nguyên Lâm 

Đồng có tâm mưa lớn Bảo Lộc - Đại Quang (3.700-4.000 mm/năm), nên có lượng 

mưa, độ ẩm rất cao và chỉ kém hơn so với tiểu vùng thung lũng sông La Ngà. 

Lượng mưa năm bình quân nhiều năm tiểu vùng khí hậu này là 1.600-2.000 mm.  

(5). Tiểu vùng khí hậu biển - huyện đảo Phú Quý (tiểu vùng 5) 

Là một huyện đảo có diện tích 16 km² nằm ngoài khơi cách Phan Thiết 

khoảng hơn 100 km về phía Đông Nam, xung quanh đảo chính Phú Quý còn có 

các đảo khác như Hòn Đá Cao hướng Tây Bắc, Hòn Đỏ hướng Đông Bắc và Hòn 

Tranh và Hòn Hải hướng Tây Nam.  

Trong tiểu vùng khí hậu này, xung quanh là tiếp giáp biển nên nhiệt độ 

tương đối ổn định và biên độ nhiệt độ ngày nhỏ chỉ khoảng 4,2oC, nhiệt độ trung 

bình năm là 27,3oC, tổng nhiệt cả năm 9.960oC. Tháng có nhiệt độ cao nhất của 

tiểu vùng này là tháng 5 với nhiệt độ trung bình là 29oC, tháng có nhiệt độ thấp 

nhất là tháng 1 với nhiệt độ 25,0oC. 
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Mùa mưa của tiểu vùng này kéo dài 7 tháng, bắt đầu từ tháng 5 cho đến 

tháng 11, lượng mưa bình quân năm ở mức tương đối thấp đạt khoảng 1.128 mm. 

Trong các tháng mùa mưa, tuy lượng mưa đều trên 100 mm, nhưng phần lớn các 

tháng lượng mưa không vượt quá 200 mm và tháng được coi mưa nhiều nhất là 

tháng 10 với lượng mưa là 219 mm; mùa khô của tiểu vùng này kéo dài 5 tháng 

bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 4 năm sau, với lượng mưa nhỏ hơn 35 mm, 

riêng trường hợp tháng 12 do thời kỳ này ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh 

tăng cường mạnh, kết hợp với các hình thế gây mưa ở thời kỳ cuối mùa mưa của 

khu vực Nam Trung Bộ, nên lượng mưa tháng tương đối lớn hơn so các vùng 

khác, trung bình đạt 101 mm.  

2.1.4. Thủy, hải văn  

a). Thủy văn 

(1). Hệ thống sông ngòi 

Hệ thống thủy văn của tỉnh Bình Thuận, với nhiều sông, suối xuất phát từ 

phía Tây, nơi có các dãy núi của dải Trường Sơn, tiếp giáp với lưu vực thượng 

nguồn sông Đồng Nai và đổ ra biển Đông theo hướng Bắc - Nam hoặc Tây Bắc - 

Đông Nam, từ sông La Ngà đổ vào sông chính là sông Đồng Nai. Các sông, suối 

đa số có lưu vực hẹp, độ dốc lòng sông lớn, dòng chảy phụ thuộc vào lượng mưa, 

nhiều sông suối không có nước vào mùa khô, riêng sông La Ngà có dòng chảy 

dồi dào hơn do mưa nhiều.  

(i). Bình Thuận có 7 lưu vực sông chính là: sông Lòng Sông, sông Lũy, 

sông Cái Phan Thiết, sông Cà Ty, sông Phan, sông Dinh và sông La Ngà.  

Tổng diện tích lưu vực là 9.853 km2, tổng lượng nước bình quân hàng năm 

đạt trên 4,4 tỷ m3, đặc trưng của các lưu vực sông như sau (Chi tiết xem Bảng 1, 

Phụ Lục II.A): 

- Sông La Ngà: Là một phụ lưu của sông Đồng Nai, sông bắt nguồn từ 

vùng núi cao của Cao nguyên Bảo Lộc có độ cao khoảng 1.300 m. Sau khi chảy 

qua địa phận tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai, sông gia nhập với sông Đồng 

Nai ở phía tả ngạn. Sông La Ngà có chiều dài 299 km, diện tích lưu vực 3.990 

km2, diện tích thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận là 1.900 km2, độ rộng lưu vực lớn 

nhất là 50 km, độ cao bình quân lưu vực là 468 m, mật độ lưới sông trung bình là 

0,58 km/km2. 

Phía thượng nguồn sông La Ngà thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

vào huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng hồ thủy điện Hàm 

Thuận, với dung tích 695 triệu m3 phục vụ phát điện và cung cấp nước tưới cho 

vùng đồng bằng La Ngà, các huyện Tánh Linh, Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và 

huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, trên nhánh suối 

Đa Mi, huyện Tánh Linh cũng xây dựng hồ chứa nước Đa Mi với dung tích 140,8 
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triệu m3 để khai thác lại nguồn nước từ nhà máy thủy điện Hàm Thuận trước khi 

đổ vào sông La Ngà. 

- Sông Lòng Sông: Bắt nguồn từ vùng núi giáp với tỉnh Lâm Đồng ở độ 

cao 1.350 m, sông chảy theo hướng chính là Tây Bắc - Đông Nam, khi đến điểm 

giao với đường sắt sông đổi theo hướng chảy là từ Tây sang Đông rồi đổ ra Biển 

Đông ở thị trấn Liên Hương. Sông có 2 nhánh chính cấp 1 (Tân Lê, Tân Can) và 

1 nhánh cấp 2 (Cha Ra). Chiều dài sông chính 53 km, diện tích lưu vực sông là 

509 km2, chiều dài lưu vực là 44,6 km, chiều rộng lưu vực là 12,0 km, mật độ 

lưới sông là 0,46 km/km2, hệ số uốn khúc là 1,32. 

Đây là lưu vực sông có độ dốc lớn nhất tỉnh Bình Thuận, độ dốc trung bình 

vùng thượng lưu khoảng 17%, độ dốc trung bình toàn lưu vực khoảng 45%o. Địa 

hình bên phải lưu vực sông Lòng Sông cao và dốc hơn bên trái, các phụ lưu bên 

phải bắt nguồn từ độ cao trên 1.000 m, các phụ lưu bên trái bắt nguồn từ độ cao 

khoảng 700 m. Đoạn sông vùng núi là sông một lòng, đến vùng trung du và gần 

cửa ra, lòng sông có nhiều bãi cạn ở giữa sông. Trên thượng nguồn sông Lòng 

Sông đã xây dựng 2 hồ chứa nước là Hồ Phan Dũng tại xã Phan Dũng với dung 

tích chứa khoảng 13,67 triệu m3 và hồ Lòng Sông tại xã Phú Lạc có dung tích 

chứa khoảng 36,9 triệu m3 phục vụ cấp nước tưới và sinh hoạt cho nhân dân huyện 

Tuy Phong. 

- Sông Lũy: Bắt nguồn từ dãy núi cao ở rìa cao nguyên Di Linh - tỉnh Lâm 

Đồng, đầu nguồn còn gọi là sông Ta Mai. Là một con sông lớn thứ 2 trong tỉnh, 

sông chảy theo hướng Bắc - Nam, khi đến gần QL1 sông chuyển theo hướng Tây 

- Đông sau chuyển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ ra cửa Phan Rí. 

Diện tích lưu vực sông là 2.014 km2, trong đó 80% diện tích nằm trong tỉnh 

và 20% diện tích đầu nguồn thuộc vùng núi cao tỉnh Lâm Đồng. Chiều dài sông 

chính 96 km, độ cao trung bình lưu vực 371 m, độ rộng trung bình lưu vực là 31 

km, nơi rộng nhất là 55 km, chiều dài lưu vực là 52km. Trên thượng nguồn Sông 

Lũy thuộc huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đã xây hồ chứa nước thủy điện Đại 

Ninh, với dung tích 319,77 triệu m3, đây là nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Bắc Bình. Đồng thời, tại 

xã Phan Sơn - Phan Lâm huyện Bắc Bình đã xây dựng hồ thủy điện Bắc Bình 

trên nhánh suối Ma Tin với dung tích 5,89 triệu m3 để khai thác lại nguồn nước 

từ nhà máy thủy điện Đại Ninh trước khi đổ vào Sông Lũy. 

- Sông Cái Phan Thiết (sông Quao): Bắt nguồn từ vùng núi cao phía Tây 

thuộc cao nguyên Bảo Lộc - Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), chảy theo hướng Tây Bắc 

- Đông Nam sau khi qua khỏi hồ sông Quao sông chuyển hướng Bắc - Nam đổ ra 

biển tại cửa Phú Hài (Phan Thiết), có chiều dài sông chính là 92 km, diện tích lưu 

vực 1.239 km2, chiều dài lưu vực 54 km, chiều rộng bình quân lưu vực 19 km, 

mật độ lưới sông 0,44 km/km2, hệ số uốn khúc sông 2,5. Trên thượng nguồn sông 
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Quao, tại xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc đã xây hồ chứa nước sông Quao với 

dung tích 73 triệu m3.  

- Sông Cà Ty: Bắt nguồn từ dãy núi Ông có độ cao trên 1.300 m, chảy theo 

hướng Bắc - Nam, sau đó chuyển hướng theo Tây Bắc - Đông Nam đổ ra biển ở 

cửa Thương Chánh - Phan Thiết. Vùng thượng nguồn còn có tên gọi là sông 

Mương Mán, chiều dài sông Cà Ty là 65 km, diện tích lưu vực 754 km2, chiều 

dài bình quân lưu vực là 45 km, chiều rộng bình quân lưu vực là 17 km, mật độ 

lưới sông là 0,32 km/km2, hệ số uốn khúc là 1,40. 

Độ cao lưu vực có độ cao phổ biến từ 200-400m. Độ dốc sông vùng thượng 

nguồn tương đối lớn khoảng 39%, độ dốc bình quân lưu vực khoảng 48,6%o. 

Lòng sông được mở rộng về phía cửa ra không lớn, sông chảy một lòng từ thượng 

nguồn đến cửa ra. Vùng núi của lưu vực tương đối ngắn nhưng chiều ngang lớn 

và thu hẹp về phía hạ lưu. Trên nhánh sông Móng tại xã Hàm Thạnh huyện Hàm 

Thuận Nam đã xây dựng hồ chứa nước Sông Móng với dung tích 37 triệu m3. 

- Sông Phan: Bắt nguồn từ dãy núi Núi Mốc, huyện Tánh Linh có độ cao 

trên 850m, chảy theo hướng Bắc - Nam, sau đó chuyển theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam rồi lại chảy theo hướng Bắc - Nam đổ ra biển ở cửa Tân Hải, thị xã 

La Gi. Chiều dài sông chính là 64 km, diện tích lưu vực là 443 km2, độ dài bình 

quân lưu vực là 47 km, độ rộng bình quân lưu vực là 12 km, mật độ lưới sông là 

0,32 km/km2, hệ số uốn khúc là 1,57. Trên sông Phan tại xã Sông Phan, huyện 

Hàm Tân đã xây dựng hồ chứa nước Sông Phan, với dung tích 2,17 triệu m3. 

- Sông Dinh: Bắt nguồn từ núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, qua huyện Hàm Tân và thị xã La Gi 

rồi đổ ra cửa biển La Gi. Chiều dài sông chính là 57 km, diện tích lưu vực 904 

km2 có một phần diện tích (khoảng 304 km2) nằm ở địa phận tỉnh Đồng Nai, chiều 

dài bình quân lưu vực 54 km, chiều rộng bình quân lưu vực 17 km, mật độ lưới 

sông rất thấp 0,15 km/km2, hệ số uốn khúc 1,10. Trên lưu vực sông Dinh, thuộc 

xã Tân Phúc và thị trấn Tân Nghĩa đã xây dựng hồ chứa nước Sông Dinh 3 với 

dung tích 50 triệu m3, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho huyện 

Hàm Tân và thị xã La Gi. 

(ii). Ngoài hệ thống sông chính, Bình Thuận còn có một số sông nhỏ như: 

- Sông Đá Bạc: là một sông nhỏ nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bình Thuận, bắt 

nguồn từ vùng núi cao giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận ở độ cao 600m. Sông chảy 

chủ yếu theo hướng Bắc - Nam rồi đổ ra biển tại Cà Thá, xóm 8, Vĩnh Hảo… Sông 

có chiều dài 16 km, diện tích lưu vực 123 km2, chiều rộng bình quân của lưu vực 

là 7,7km, mật độ lưới sông là 0,72 km/km2, độ uốn khúc của sông chính là 1,2. 

Độ dốc trung bình vùng thượng ngồn lưu vực khoảng 14,8%, độ dốc trung 

bình toàn lưu vực khoảng 42,5%o. Vùng núi và đồng bằng rộng lớn, vùng trung 
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du nhỏ hẹp với độ cao phổ biến từ 50-100 m. Vùng núi và trung du sông chảy 

một lòng đến vùng hạ lưu sông có nhiều bãi nhỏ ở giữa sông. Phía đầu nguồn 

sông Đá Bạc tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong đã xây dựng hồ chứa nước Đá 

Bạc, với dung tích 4,87 triệu m3, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp 

của địa phương. 

- Sông Tram: Sông Tram nằm ở phía Đông nam tỉnh Bình Thuận, bắt 

nguồn từ vùng núi cao 500m. Sông chảy theo hướng Bắc - Nam, đến gần cửa ra 

sông được gia nhập bởi nhánh sông Cô Kiều rồi đổ ra biển tại cửa Hồ Lân, xã 

Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Chiều dài sông chính là 19,5 km, diện tích lưu vực 

166 km2, chiều rộng bình quân lưu vực 8,5 km, mật độ lưới sông 0,45 km/km2, 

hệ số uốn khúc là 1,2. 

Độ dốc vùng thượng nguồn sông Tram khoảng 28,6%, của cả lưu vực 

khoảng 43,2%o. Mặt cắt sông nhỏ tương đối ổn định từ thượng lưu về hạ lưu, 

sông chủ yếu chảy một lòng, không có bãi giữa sông. Vùng núi ở thượng lưu 

ngắn, dốc và nhỏ hẹp, vùng trung du nhỏ, vùng đồng bằng rộng và dài hơn. 

Mặc dù tỉnh Bình Thuận có hệ thống sông chảy qua nhiều, nhưng lưu lượng 

không lớn,khả năng trữ nước hạn chế, việc quản lý, khai thác hiệu quả nguồn 

nước cho phát triển kinh tế - xã hội gặp khó khăn, yêu cầu phải xây dựng hệ hồ 

đập chứa nước và với nhiều kênh dẫn, đồng thời, cần xem xét khả năng tiếp nước 

từ lưu vực sông Đồng Nai sang các con sông khác như sông Lũy, sông Quao, 

sông Cà Ty bổ sung cho nguồn nước của tỉnh. 

Hình 5. Sơ đồ mạng lưới sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Đề tài Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Bình Thuận (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Thuận, 2014) 
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(2). Chế độ dòng chảy các dòng sông   

- Dòng chảy năm biến đổi như sau: (i) Theo không gian, chế độ dòng chảy 

phân bố không đều, lượng dòng chảy tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía 

bắc vùng quy hoạch và ít nhất là khu vực phía Đông bắc vùng quy hoạch. Cá biệt 

tại khu vực trung tâm ven biển, phía Đông bắc thành phố Phan Thiết không có 

dòng chảy, không có hệ thống sông suối. Dòng chảy có xu hướng giảm dần từ 

Nam ra Bắc và từ Tây sang Đông; (ii) Theo thời gian, dòng chảy trên các sông 

suối tập trung chủ yếu vào mùa lũ. Lượng dòng chảy mặt tập trung từ tháng 6 đến 

hết tháng 11, là các tháng mùa lũ. Tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm 

trong mùa lũ chiếm 60-86%, mùa cạn chiếm 14-40% tổng lượng dòng chảy trung 

bình nhiều năm. 

- Dòng chảy mùa lũ trên các sông suối bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 11, 

tương ứng với thời kỳ thịnh hành của gió mùa Tây Nam, bão và áp thấp nhiệt đới. 

Hàng năm trên các sông suối vùng quy hoạch xuất hiện từ 3 đến 7 trận lũ, trung 

bình có 4,2 trận lũ trong năm. Số lượng các trận lũ của tỉnh Bình Thuận nhiều 

hơn so với các tỉnh khác ở khu vực Nam Trung Bộ do thời gian mùa lũ dài hơn. 

Các trận lũ lớn chủ yếu xảy ra từ tháng 8 đến tháng 10.  

- Dòng chảy mùa kiệt trên các sông bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến hết 

tháng 5 năm sau. Mùa kiệt của của tỉnh Bình Thuận ngắn nhất trong các tỉnh khác 

ở khu vực Nam Trung Bộ nên lượng nước phân bố trong năm đều hơn. Lượng 

dòng chảy ít nhất trong mùa kiệt thường xuất hiện vào tháng 2 và tháng 3, đây là 

hai tháng có lượng dòng chảy ít nhất trong năm, đặc biệt là tháng 3, có những 

năm không có dòng chảy. 

Như vậy, ở các sông suối trên địa bàn tỉnh thì lưu vực càng lớn, độ che phủ 

rừng nhiều và độ dốc nhỏ thì lượng dòng chảy điều hòa hơn các lưu vực khác. 

Các sông suối ở phía Tây Nam có lượng nước nhiều nhất và điều hòa nhất, sau 

đó là các sông suối ở khu vực Trung tâm và ven biển là có dòng chảy ít nhất và 

cực đoan nhất. 

- Dòng chảy bùn cát, hàm lượng chất lơ lửng phân bố không đồng đều 

trong năm, cao nhất xảy ra vào tháng 10, do đây là tháng có lượng dòng chảy 

nhiều nhất nên đã đem theo lượng phù sa lớn. Các tháng 5 và 6 có hàm lượng 

chất lơ lửng lớn nhưng nhỏ hơn tháng 10 là do lưu lượng nước trong sông không 

lớn nhưng do là tháng đầu mùa lũ nên bề mặt bị phong hóa mạnh, các kết cấu đất 

đã có sự liên kết kém nên với lưu lượng dòng chảy không lớn nhưng hàm lượng 

chất lơ lửng tương đối cao. Các tháng mùa kiệt và giữa mùa lũ do lưu lượng nước 

ít và sản phẩm phong hóa từ bề mặt lưu vực nhỏ nên hàm lượng chất lơ lửng trong 

nước sông nhỏ. Các tháng mùa kiệt do dòng chảy chủ yếu là từ nước ngầm và 

dòng chảy sát mặt nên không mang theo vật chất phong hóa bề mặt nên hàm 

lượng chất lơ lửng giảm mạnh, đặc biệt là các tháng giữa mùa kiệt. 
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(3). Phân vùng thủy văn 

Trên cơ sở phân bố hệ thống sông ngòi tự nhiên và với các đặc trưng thủy văn 

khác nhau, hệ thống thủy văn tỉnh Bình Thuận được phân thành 5 tiểu vùng như sau.  

- Tiểu vùng 1: Gồm các lưu vực nhỏ ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận, các lưu 

vực sông Lòng Sông và Đá Bạc. Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 11, mùa kiệt từ 

tháng 12 năm trước đến tháng 8 năm sau.  

- Tiểu vùng 2: Gồm lưu vực sông Lũy và sông Cái, thuộc huyện Bắc Bình 

và nam Hàm Thuận Bắc. Mùa lũ từ tháng 8 đến tháng 11, mùa cạn từ tháng 12 

năm trước đến tháng 7 năm sau. Lượng dòng chảy mùa cạn chiếm từ 23,78-

39,45%, mùa lũ từ 60,55-76,22% lượng dòng chảy năm. 

- Tiểu vùng 3: Tiểu vùng này thuộc khu trung tâm ven biển tỉnh Bình Thuận, 

đây là vùng đồi cát lớn, với tổng lượng mưa năm nhỏ, không có sông suối và dòng 

chảy, thảm phủ thực vật rất thưa thớt, có những khu vực không có thực vật.  

- Tiểu vùng 4: Là khu vực phía Đông nam tỉnh Bình Thuận, gồm lưu vực 

sông Cà Ty, sông Dinh và sông Phan. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, mùa cạn 

từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau. Tổng lượng dòng chảy mùa cạn 

chiếm từ 13,88-28,99%, mùa lũ từ 71,01-86,12% lượng dòng chảy năm. 

Hình 6. Bản đồ phân vùng thủy văn tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Đề tài Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Bình Thuận (Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Thuận, 2014) 

- Tiểu vùng 5: Là khu vực phía Tây bắc tỉnh Bình Thuận bao gồm vùng 

thung lũng sông La Ngà. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11, mùa cạn từ tháng 12 

năm trước đến tháng 6 năm sau. Tổng lượng dòng chảy mùa cạn chiếm từ 17,68-

26,09%, mùa lũ từ 73,91-82,32% lượng dòng chảy năm. 
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b). Hải văn 

Bình Thuận có chế độ thủy triều rất phức tạp: (i) Khu vực phía Nam của 

tỉnh giáp với Bà Rịa - Vũng Tàu là bán nhật triều không đều với biên độ triều từ 

2,0-2,5 m; (ii) Khu vực phía Bắc gồm các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, thành phố 

Phan Thiết và Hàm Thuận Nam lại có chế độ nhật triều không đều, độ lớn thủy 

triều vào những ngày nước cường từ 1,5-2,0 m. Chế độ thuỷ triều đã gây nhiễm 

mặn cho các vùng đất ven biển, cửa sông, tuy nhiên khá ổn định nên có thể lợi 

dụng để tàu thuyền ra vào các cửa sông, cửa biển. 

Do đặc điểm địa hình ven bờ của Bình Thuận bị chia cắt bởi phần cuối của 

dãy núi Trường Sơn nhô ra biển tạo thành nhiều mũi đất, đá lớn nhỏ: (i) Các mũi 

đất lớn như mũi Sừng Trâu (phía Bắc gần giáp với Ninh Thuận), mũi La Gàn, 

mũi Đá Dựng, mũi Né, mũi Kê Gà tạo thành các điểm cứng phân chia đường bờ 

thành các cung đường cong lớn có dạng vịnh (bay-shaped shore line); (ii) Các 

mũi đá nhỏ hơn phân chia cung bờ lớn thành các cung bờ nhỏ hơn. Các cung 

đường bờ cong hình thành ở khu vực Bình Thuận thể hiện rõ dạng xoắn ốc giữa 

hai điểm cố định (mũi đá hay đầu đê), tạo chế độ dòng chảy ven biển lớn, có thể 

đạt 50-70 cm/s, trong những năm gần đây có sự đột biến gây xói lở nghiêm trọng 

ở một số nơi thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết... 

2.2. Tài nguyên thiên nhiên 

Ngoài các yếu tố điều kiện về vị trí địa lý, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, 

khí hậu… có thể xem là tài nguyên thiên nhiên theo nghĩa rộng, các loại tài 

nguyên thiên nhiên chủ yếu của Bình Thuận được đánh giá là khá đa dạng, bao 

gồm tài nguyên đất, khoáng sản, nước, tài nguyên rừng và tài nguyên biển… và 

được phân bố như trong Hình 7 dưới đây. 

Hình 7. Sơ đồ phân bố tài nguyên tỉnh Bình thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh (Chuyên gia tư vấn tổng hợp2) 

 
2 Thành lập trên cơ sở các tài liệu chính: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam, Viện Địa chất và khoáng sản, Bộ Công 

nghiệp, 1998; Bản đồ Địa chất – Khoáng sản 1/200.000; Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012 về việc điều 
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2.2.1. Tài nguyên đất  

Theo Chương trình “Điều tra tổng hợp 52E” cho thấy về nguồn gốc phát 

sinh, tài nguyên đất của Bình Thuận gồm có 10 nhóm đất chính (17 đơn vị cấp 2 

và 25 đơn vị bản đồ đất), cụ thể như sau (Chi tiết xem Bảng 2, Phụ Lục II.A): 

- Nhóm đất cát (Arenosols): Có 122.575 ha, chiếm 15,43% diện tích tự 

nhiên, phân bố thành các dải hẹp chạy dọc bờ biển theo hướng Đông và Đông 

Nam. Đất nghèo dinh dưỡng, không có khả năng giữ nước, ít thích hợp với sản 

xuất nông nghiệp.  

- Nhóm đất mặn (Salic Fluvisols): Có 1.271 ha, chiếm 0,18% diện tích tự 

nhiên, phân bố ở huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 

thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi. Đất có độ phì tương đối khá song do độ 

mặn tương đối cao nên không thích hợp với sản xuất nông nghiệp.  

- Nhóm đất mặn kiềm (Sodi - Haplic Solonets): Có diện tích 130 ha, chiếm 

0,02 diện tích đất tự nhiên, tập trung ở huyện Tuy Phong. 

- Nhóm đất phù sa (Fluvisols): Có diện tích 96.439 ha, chiếm 12,14% diện 

tích tự nhiên, phân bố ở hầu hết các huyện trong tỉnh dọc theo các hệ thống sông: 

sông Luỹ, sông Dinh, sông La Ngà, sông Lòng Sông, sông Cái Phan Thiết song 

tập trung nhiều nhất ở huyện Hàm Thuận Bắc (chiếm 22% diện tích nhóm). Đất 

giàu dinh dưỡng, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Hiện tại đang được sử dụng 

trồng cây lương thực, cây ăn quả, bông, lạc và cây thực phẩm cho năng suất, hiệu 

quả khá cao. 

- Nhóm đất xám (Acrisols): Có diện tích 159.196 ha, chiếm 20,04% diện 

tích tự nhiên. Đất được hình thành ở bậc thềm trung gian giữa vùng đất thấp như 

đất cát và đất phù sa ở phía Đông Nam tỉnh với vùng đất đồi núi cao ở phía Tây 

Bắc tỉnh, phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh (nhiều nhất là Hàm 

Tân, chiếm 25,37% diện tích đất xám). Đây là loại đất nghèo dinh dưỡng, hiện 

tại chủ yếu trồng cây lâm nghiệp, vùng đồi gò độ dốc thấp trồng cây lâu năm, cây 

hoa màu song năng suất, hiệu quả thấp.  

- Nhóm đất đỏ và xám nâu vùng bán khô hạn (Livisols): Có diện tích 9.453 

ha, chiếm 1,19% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở Tuy Phong và Bắc Bình.  

- Nhóm đất đen (Luvisols): Có diện tích 21.290 ha, chiếm 2,68% diện tích 

tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Bắc Bình, Tánh Linh và Đức Linh. Đất 

khá giàu dinh dưỡng, thích hợp với nhiều loại cây trồng. Hiện tại đang được sử 

 
chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam 

đến năm 2020; Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030; Quyết định số 645/QĐ-TTg, ngày 

06 tháng 05 năm 2014 phê duyệt khu dự trữ khoáng sản quốc gia.  
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dụng trồng cây hàng năm, cây ăn quả.    

- Nhóm đất đỏ (Ferralsols): Có diện tích lớn nhất trong các nhóm đất, có 

diện tích 361.925 ha, chiếm 45,56% diện tích tự nhiên. Đất đỏ chiếm phần lớn 

vùng núi cao và bậc thềm phù sa cổ ở nửa phía Tây Bắc của tỉnh, phân bố ở hầu 

hết các huyện, trong đó nhiều nhất là Tánh Linh, Bắc Bình.  

- Nhóm đất mới biến đổi (Cumuli - Humic Cambisols): có diện tích 4.290 

ha, chiếm 0,54% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở địa hình thung lũng vùng 

đồi núi của các huyện. Đất có độ phì từ trung bình đến khá, hiện tại được sử dụng 

để trồng lúa và hoa màu. 

- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (Leptosols): Có diện tích 9.403 ha, chiếm 

1,06% diện tích tự nhiên. Đất có tầng canh tác mỏng, phân bố tập trung ở các 

huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh. 

Tài nguyên đất ở Bình Thuận khá đa dạng, gồm các loại: Đất cát, đất mặn, 

đất phù sa, đất xám, đất đen, đất đỏ, đất mới biến đổi, đất xói mòn trơ sỏi đá, glay, 

phân bố trên 4 nền địa hình chính của tỉnh, tạo sự phong phú và đa dạng về chủng 

loại. Đây là yếu tố để có thể đa dạng hoá cây trồng như: Lúa nước, hoa màu, các 

loại cây công nghiệp như điều, cao su, cây ăn quả và các loại cây có giá trị kinh 

tế cao. Tuy nhiên, phần lớn đất Bình Thuận nghèo dinh dưỡng, một số nơi còn bị 

xói mòn, rửa trôi nghiêm trọng. Để khai thác tốt tài nguyên đất đòi hỏi đầu tư lớn 

về cơ sở hạ tầng, đặc biệt các công trình thuỷ lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, 

sử dụng đất theo hướng bền vững. 

2.2.2. Tài nguyên khoáng sản  

Bình Thuận có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng về chủng loại và 

nguồn gốc, nhưng loại có trữ lượng cao không nhiều và phân bố không đồng đều. 

Về chủng loại, khoáng sản gồm có: Titan sa khoáng, thiếc, vàng, bauxite, cát thủy 

tinh, than bùn, bentonit, soda, nước khoáng và khoáng sản làm VLXD… trong 

đó, trữ lượng và tài nguyên titan được đánh giá lớn nhất cả nước. 

a). Khoáng sản kim loại 

Khoáng sản kim loại của tỉnh Bình Thuận gồm một số loại chính như vàng, 

thiếc, nhôm, titan… 

(1). Vàng có nguồn gốc nhiệt dịch được phát hiện dưới dạng điểm khoáng 

hóa phân bố ở khu vực Man Linh (xã Phan Lâm, Bắc Bình) và điểm sông Cà 

Giang (xã Phan Lâm, Bắc Bình). 

(2). Wonfram phân bố ở khu vực Đồi Cờ, xã Mê Pu, huyện Đức Linh. Trữ 

lượng quặng wolfram tấn nguyên khai là 1.621.333; tấn kim loại WO3 là 2.432; 



32 

tài nguyên quặng wolfram (tính theo tấn WO3) là 1.348; tài nguyên quặng 

wolfram là 1.084. 

(3). Thiếc ở Bình Thuận có 3 nguồn gốc khác nhau: thiếc nguồn gốc 

magma, thiếc nhiệt dịch và thiếc sa khoáng, trong đó thiếc sa khoáng có tiềm 

năng lớn nhất. 

Hình 8. Bản đồ phân bố các điểm, mỏ khoáng sản tỉnh Bình Thuận 

 

       Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh (Chuyên gia tư vấn tổng hợp3) 

Thiếc nguồn gốc magma và thiếc nhiệt dịch chủ yếu gặp ở dạng điểm. 

Nguồn gốc magma gặp ở Gia Huynh (xã Yu, Tánh Linh) còn thiếc nhiệt dịch gặp 

ở điểm Tân Minh (xã Tân Minh, Hàm Tân).  

Thiếc sa khoáng có: i) Điểm khoáng hóa: sông Lông (xã Suối Kiết, Tánh 

Linh), Tân Minh (xã Tân Minh, Hàm Tân); ii) Thiếc sa khoáng có mặt ở các khu 

vực: sông Giêng (xã  Gia Huynh, Tánh Linh ) phân bố dạng dải, trữ lượng ~122,0 

tấn; sông Dinh (xã Suối Kiết, Tánh Linh), phân bố dạng dải, trữ lượng 41,0 tấn; 

 
3 Tổng hợp trên cơ sở các tài liệu chính: Tài nguyên khoáng sản Việt Nam, Viện Địa chất và khoáng sản, Bộ Công 

nghiệp, 1998; Bản đồ Địa chất – Khoáng sản 1/200.000; Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012 về việc điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam 

đến năm 2020; Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030; Quyết định số 645/QĐ-TTg, ngày 

06 tháng 05 năm 2014 phê duyệt khu dự trữ khoáng sản quốc gia.  
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Bình Nhơn (núi Bình Nhơn, xã Hòa Thắng, Bắc Bình), phân bố kéo dài 600m, 

rộng 100m, chiều dày 0,3-100m, tài nguyên khoảng 16,0 tấn (kèm Au hàm lượng 

100mg/m3). Tổng tài nguyên khoảng 3.000 tấn. 

Hình 9. Bản đồ vùng và một số mỏ titan sa khoáng đã được xác định ở tỉnh 

Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh (Chuyên gia tư vấn tổng hợp) 

Chú giải: 10. Bình Thạnh (Tuy Phong); 21. Hoàng Lan, xã Phong Phú và xã Chí Công (Tuy 

Phong); 17. Phan Hiệp, xã Phan Rí Thành (Bắc Bình); 3. Tiểu khu Lương Sơn, (Bắc Bình); 9. 

Thiện Ái, Hòa Thắng và xã Hồng Phong (Bắc Bình); 42. Vũng môn, thôn Hồng Thắng, xã Hòa 

Thắng (Bắc Bình); 41. Xã Hồng Phong và xã Hồng Thắng (Bắc Bình); 40. Long Sơn - Suối 

nước (Phan Thiết); 29. Mũi Đá, Phú Hải (Phan Thiết); 31. Nam Phan Thiết; 70. Suối Nhum, 

xã Thuận Quý và xã Tân Thành (Hàm Thuận Nam); 37. Xã Sơn Mỹ và xã Tân Thắng (Hàm 

Tân); 71. Tân Tiến, La Gi; 72. Phước Hội, La Gi 

(4). Nhôm gặp dưới dạng điểm khoáng hóa có nguồn gốc phong hóa 

(bauxite) ở Thành phố Phan Thiết. 

(5). Titan sa khoáng: Khoáng sản kim loại có tiềm năng lớn nhất ở Bình 

Thuận (và lớn nhất ở Việt Nam) chính là titan sa khoáng với tổng tài nguyên và 

trữ lượng (chủ yếu cấp 333 và 334a và chưa tính lượng titan dưới đáy biển) là 

khoảng 599 triệu tấn (chiếm khoảng 92% lượng titan sa khoáng ở Việt Nam). 

Titan có thể được trong nhiều ngành, nhất là trong công nghiệp hàng không 

- vũ trụ (làm vật liệu bền, chịu nhiệt cao…) và một số lĩnh vực khác. Hiện tại, do 

công nghệ chế tạo hợp kim phức tạp và sử dụng chúng trên thế giới còn không 

nhiều, vì vậy, mức nhu cầu chưa cao, chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Các sản phẩm 

chính từ sa khoáng titan (ngoài sản phẩm thô): xỉ titan, bột zircon siêu mịn và hợp 

chất zircon, rutin nhân tạo, pigment, titan xốp - titan kim loại, fero titan. 
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Khoáng sản titan phân bố trên diện tích rộng khoảng 101.227 ha, từ bề mặt 

đến khoảng 100 m độ sâu (trung bình khoảng 85 m) với hàm lượng trung bình 

đạt 0,7%, trong đó chủ yếu tập trung tại các đồi cát đỏ, cát xám và rừng phòng hộ 

ven biển tạo thành các khu vực: Tuy Phong khoảng 23,9 triệu tấn; Bắc Bình - Bắc 

Phan Thiết khoảng 476 triệu tấn; Nam Phan Thiết - Hàm Thuận Nam khoảng 56 

triệu tấn; Hàm Tân khoảng 1,6 triệu tấn. Có thể khai thác trong 590 năm với công 

suất khai thác 1 triệu tấn/năm. Trong các khu vực chứa titan, có nhiều mỏ lớn đã 

được xác định (trong đó có nhiều mỏ đã được đưa vào khai thác). Có thể thống 

kê một số mỏ chính được xác định như sau: 

- Huyện Tuy Phong có các mỏ (trữ lượng và tài nguyên khoáng sản có ích): 

Hoàng Lan, xã Phong Phú và xã Chí Công (35.000 tấn); Khu vực 1 và 2, xã Bình 

Thạnh (2.200.000 tấn)); Tuy Phong (22.535 tấn). 

- Huyện Bắc Bình có các mỏ: Xã Hồng Phong và xã Hồng Thắng, Bắc Bình 

(730.600 tấn); Thiện Ái, Hòa Thắng và xã Hồng Phong (2.560.000 tấn); Phan 

Hiệp, xã Phan Rí Thành (28.000 tấn); Vũng môn, thôn Hồng Thắng, xã Hòa 

Thắng (362.000 tấn). 

- Huyện Hàm Thuận Bắc có mỏ: Khu vực dự án đô thị Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc (3.200.000 tấn) 

- Huyện Hàm Thuận Nam có các mỏ: Suối Nhum, xã Thuận Quý và xã Tân 

Thành (5.373.000 tán), Hàm Thuận Nam 

- Phan Thiết có các mỏ: Long Sơn - Suối Nước, Mũi Né (4.350.000 tấn); 

Mũi Đá, Phú Hải (5.900.000 tấn); Nam, Phan Thiết (62.108.000 tấn). 

- Huyện Hàm Tân có các mỏ: Xã Sơn Mỹ và xã Tân Thắng, Hàm Tân 

(507.000 tấn). 

- Tiểu khu Lương Sơn, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện 

Tuy Phong (476.246.000 tấn); Hàm Tân, Hàm Tiến (7.760 tấn). 

Ngoài ra, trên đáy biển ven bờ (0-30 m nước) thuộc tỉnh Bình Thuận, theo 

kết quả điều tra sơ bộ hiện nay, tiềm năng sa khoáng titan có mặt khá nhiều ở 

vùng biển phía Bắc. 

Như vậy, với nguồn lượng titan sa khoáng lớn hàng đầu ở Việt Nam của 

tỉnh Bình Thuận, có thể thấy, nguồn lợi thu được từ khai thác trữ lượng titan này 

sẽ là một trong những nguồn chính và lâu dài của tỉnh trong một thời gian dài, 

nhất là khi nhu cầu trong và ngoài nước tăng cao và công nghệ chế biến sâu được 

có thể tiếp cận và làm chủ được.  

b). Khoáng sản phi kim loại 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có một số loại khoáng sản phi kim loại như 

khoáng sản cát thủy tinh, thạch anh tinh thể, betonit, soda, nước khoáng, dầu khí, 
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than bùn… 

(1). Nhóm khoáng sản hóa chất và phân bón có than bùn: phân bố trên  diện 

tích khoảng 2.167 ha với tổng tài nguyên dự báo khoảng 1.732 840 m3 ở một số 

địa điểm tại các huyện: Hàm Thuận Nam và Đức Linh, cụ thể: mỏ Văn Kê (xã 

Tân Thành, Hàm Thuận Nam); trữ lượng 240.000 m3; nguồn gốc trầm tích đầm 

hồ; mỏ Bàu Nai, Bàu Cây Đa và Bàu Sen Lớn (xã Sùng Nhơn, Đức Linh): tổng 

diện tích là 22 ha; tài nguyên 110.000 m3; nguồn gốc trầm tích đầm, hồ. 

(2). Nhóm gốm, thủy tinh, chịu lửa, bảo ôn gồm cát thủy tinh (cát thạch 

anh) tổng tài nguyên và trữ lượng khoảng 497 triệu m3 có nguồn gốc trầm tích, 

có mặt ở nhiều khu vực ven biển (Chi tiết khoáng sản cát thủy tinh xem Bảng 3, 

Phụ Lục II.A)  

(3). Khoáng sản thạch anh tinh thể: gồm các mỏ Núi Bình Nhơn (xã Hòa 

Thắng, Bắc Bình): Phân bố trên diện dài 3 x 1,5km; nguồn gốc nhiệt dịch; tinh 

thể dài chủ yếu 5cm dạng tinh hốc rải rác trong ryolit của hệ tầng Nha Trang và 

mỏ Sông Dinh (xã Tân Xuân, Hàm Tân) có nguồn gốc magma. 

(4). Khoáng sản pegmatit: có các mỏ Thác Tầm Ru (xã Phan Điền, Bắc 

Bình): Phân bố gồm 9 mạch trong phạm vi dài 150m, chiều dày 0,2-5m; xuyên 

cắt granit Đèo Cả và mỏ Sông Bio (xã Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc): nhiều mạch, 

dày 5-10cm; xuyên cắt trong đá phun trào hệ tầng Đèo Bảo Lộc. 

c). Khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật (betonit và soda) 

(1). Khoáng sản Bentonit có các mỏ: 

- Sông Lòng Sông (xã Phú Lạc, Tuy Phong) phân bố với 3 lớp có tổng 

chiều dày >2m, tài nguyên khoảng 7.310 m3. 

- Nha Mé (Nha Mé, Tuy Phong) phân bố trong diện rộng 1 - 2 km2, chiều 

dày trung bình 4-5 m; tài nguyên 75.000 m3 có nguồn gốc trầm tích Neogen. 

- Vĩnh Hảo (Vĩnh Hảo,Tuy Phong) có chiều dày thân quặng khoảng 6 m, 

nguồn gốc trầm tích Neogen. 

(2). Khoáng sản Soda (muối carbonat natri) có các mỏ:  

- Vĩnh Hảo (Vĩnh Hảo, Tuy Phong) phân bố chiều dài 2-2,5 km, trữ lượng 

800-1.000 tấn, nguồn gốc trầm tích.  

- Sông Lòng Sông (Phú Lạc, Tuy Phong), có màu trắng xám, vàng đục, 

nguồn gốc trầm tích.  

d). Nước khoáng 

Nước khoáng thiên niên ở Bình Thuận chủ yếu là loại bicarbonate và có 

mặt khá nhiều (đã phát hiện 17 mỏ) với trữ lượng cao và chất lượng tốt (trong đó 

có cả mỏ nước khoáng nóng 70oC), có thể khai thác trên 300 triệu lít/năm. Các 
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điểm, mỏ nước khoáng hiện nay ở Bình Thuận trình bày tại Bảng 4, Phụ Lục II.A.  

e). Tài nguyên khoáng sản biển 

Khu vực biển ven bờ (từ bờ ra phía biển khoảng 60-70 km) trêm địa bàn 

tỉnh Bình Thuận có tiềm năng cao về dầu khí, triển vọng về sa khoáng titan và 

một số loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cụ thể; 

(1). Tài nguyên dầu khí: Các mỏ dầu khí lớn được phát hiện ở vùng biển 

Bình Thuận có: Rạng Đông, Sư Tử Đen, Rubi, Sư Tử Trắng, Sư Tử Vàng. 

- Mỏ Rạng Đông có sản lượng dao động trong khoảng 130 - 150 triệu 

thùng, có thể khai thác từ 28.000 đến trên 50.000 thùng/ngày. Mỏ Rạng Đông là 

một trong những mỏ mang lại sản lượng dầu khí và nguồn thu quan trọng cho 

quốc gia. 

- Mỏ Ruby (được khai thác từ tháng 10-1998) có sản lượng khai thác 

25.000-30.000 thùng/ngày. 

Hình 10. Bản đồ một số mỏ dầu khí ngoài khơi tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh (tài liệu: Địa chất và Tài nguyên 

dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Hà Nội, 2005) 

- Mỏ Sư Tử Vàng được phát hiện vào ngày 23/10/2001 có sản lượng 65.000 

thùng dầu/ngày. 

- Mỏ Sư Tử Đen có sản lượng khoảng 1 triệu thùng dầu và có thể xử lý 

65.000 thùng dầu/ngày.  

- Mỏ Sư Tử Trắng được phát hiện vào ngày 19/11/2003 ở độ sâu 56 m 

nước, cách đất liền khoảng 62 km, trữ lượng của mỏ này đạt khoảng 300 triệu 
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thùng dầu thô và 3-4 tỷ m3 khí đốt. 

- Mỏ Sư Tử Nâu được phát hiện vào ngày 01/9/2005 tại Lô 15-1 thềm lục 

địa Việt Nam. Tháng 8/2010, mũi khoan thử vỉa tại tầng móng lẫn tập cát E, dầu 

đã phun trào tại tập cát E với dòng phun tự nhiên là 3.000 thùng/ngày. 

- Cụm các mỏ: Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng và Sư Tử Nâu có 

sản lượng khí (ngoài dầu) vào khoảng 75 triệu m3/ngày. 

(2). Sa khoáng titan - zircon đáy biển: theo một số nghiên cứu, tại Bình 

Thuận, ở vùng biển 30-60 mét nước có 02 trường trầm tích chứa sa khoáng titan 

- zircon với tiềm năng khá cao. 

Ngoài những tài nguyên khoáng sản nêu trên, tỉnh còn có các tài nguyên 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng gồm: 

Cát xây dựng: Ở Bình Thuận, hầu hết các sông đều có cát xây dựng, trong 

đó có nhiều nơi cát phân bố tạo thành các mỏ có tính thương mại cao cả về trữ 

lượng và chất lượng. Theo số liệu hiện nay, tổng trữ lượng tài nguyên dự báo cát 

xây dựng trên địa phận Bình Thuận vào khoảng 520.394.079 m3. 

 Đá xây dựng: Phân bố chủ yếu ở 2 vùng: (i) Miền núi phía Tây; (ii)  Đồng 

bằng và ven biển. Tổng tài nguyên và trữ lượng đá xây dựng được xác định hiện tại 

gồm: đá xây dựng có trữ lượng tài nguyên dự báo là 4.553.903.699 m3 và đá ốp lát: 

22.128.378 m3. Đá ốp lát có giá trị, chất lượng cao đã được Chính phủ đưa vào quy 

hoạch là đá ở: Đa MRo (Phan Tiến, Bắc Bình), Đa Gia (Phan Tiến - Bình Tân, Bắc 

Bình) và huyện Tuy Phong. 

Sét gạch ngói: Nguồn gốc trầm tích, tổng trữ lượng tài nguyên dự báo  

khoảng 498.319.432 m3 phân bố chủ yếu ở 3 vùng: (i) Trung lưu hệ thống sông 

Lũy (huyện Bắc Bình); (ii) Thượng lưu sông Phan (huyện Hàm Tân) và (iii) Đồng 

bằng sông La Ngà. 

Ngoài ra, trên địa phận tỉnh Bình Thuận còn có một nguồn vật liệu tự nhiên 

(cát, sỏi, bột…) được sử dụng làm vật liệu san lấp, san nền khá lớn với tổng trữ 

lượng dự báo khoảng 202.046.537 m3. 

2.2.3. Tài nguyên nước  

Tài nguyên nước Bình Thuận bao gồm (i) Tài nguyên nước mặt (có nguồn 

sinh thủy từ nước mưa trên địa bàn (xem chế độ mưa, Mục 2.1.3, I, Phần I) và 

nguồn ngoại tỉnh trên lưu vực bắt nguồn từ bên ngoài; (ii) Tài nguyên nước ngầm. 

a). Tài nguyên nước mặt 

(1). Phân bố tài nguyên nước mặt 

Tài nguyên nước mặt Tỉnh Bình Thuận bao gồm trên 7 lưu vực sông chính 

và một số hồ đập thủy lợi trữ nước gắn với các lưu vực sông. Tổng lượng nước 
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tại chỗ trên các lưu vực sông chính trong tỉnh hiện vào khoảng trên 4.439,9 triệu 

m3/năm, phân bố theo các lưu vực sông như sau: 

- Lưu vực sông Lòng Sông là: 72,85 triệu m3/năm; 

- Lưu vực sông Lũy là: 1232,8 triệu m3/năm; 

- Lưu vực sông Cái Phan Thiết là: 433,84 triệu m3/năm; 

- Lưu vực sông Cà Ty là: 348,78 triệu m3/năm; 

- Lưu vực sông Phan là: 157,14 triệu m3/năm; 

- Lưu vực sông Dinh là: 245,8 triệu m3/năm; 

- Lưu vực sông La Ngà (tính đến trạm Tà Pao) là: 1.948,7 triệu m3/năm. 

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận có một số công trình chuyển nước giữa các lưu 

vực sông, nhằm đáp ứng nguồn nước cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh như: 

- Sông Lòng Sông được chuyển nước từ Hồ Cà Giây thông qua kênh tiếp 

nước Cà Giây - Cây Cà phục vụ tưới cho 1.000 ha diện tích nông nghiệp thuộc 

huyện Tuy Phong, với lượng nước khoảng 17,7 triệu m3/năm. 

- Sông Lũy được tiếp nước từ nguồn nước sau thủy điện Đại Ninh với tổng 

lượng nước là 738 triệu m3/năm. Tuy nhiên, nguồn nước sau khi cân đối còn thừa 

trước đập 812 được chuyển sang khu tưới sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc 

thuộc lưu vực sông Cái Phan Thiết là 305,48 triệu m3/năm và tiếp nước cho khu 

tưới Cây Cà là 17,7 triệu m3/năm. Như vậy, ngoài nguồn nước tại chỗ, lưu vực 

sông Lũy được tiếp nước từ nguồn nước sau thủy điện Đại Ninh là 414,81 triệu 

m3/năm. 

- Sông Cái Phan Thiết được tiếp nước từ lượng nước còn thừa trước đập 

812 sau khi sông Lũy được tiếp nước từ nguồn nước sau thủy điện Đại Ninh và 

từ đập Đan Sách trên sông La Ngà, tổng cộng là 366 triệu m3/năm. 

- Sông Cà Ty được chuyển nước từ sông La Ngà với lượng nước khoảng 

157,68 triệu m3/năm. 

- Sông Dinh được chuyển nước từ Biển Lạc thuộc hệ thống sông La Ngà 

khoảng 218 triệu m3/năm. 

(2). Chất lượng nước mặt 

Chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận về cơ bản đạt chất lượng 

nước cấp cho mục đích sinh hoạt4. Tuy nhiên, tại một số địa điểm trên hạ nguồn các 

sông chất lượng nước bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm khi không có mưa lớn hoặc 

 
4 Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm 2016-2020 tỉnh Bình Thuận. 
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lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn về rửa trôi và pha loãng các chất ô nhiễm… 

(i). Chất lượng nước các sông chính  

Theo kết quả quan trắc diễn biến hiện trạng chất lượng nước tại các sông 

chính so sánh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, tại các vị trí 

quan trắc trên các con sông chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu bị ô 

nhiễm trên các sông cần chú ý như sau: 

- Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (hàm lượng DO thấp hơn tiêu chuẩn 

nước dùng cho giao thông thủy và các mục đích sử dụng khác với yêu cầu nước 

chất lượng thấp theo quy chuẩn), và hàm lượng Nitrate vượt quy chuẩn nước dùng 

cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác. 

- Tại các vị trí như sông Phan (nhà máy Vedan tại cầu 37), sông Phan (khu 

vực làm muối Tân Thuận), sông Cà Ty (tại đoạn vào thành phố Phan Thiết), sông 

Cà Ty (cầu Lê Hồng Phong), sông Dinh (cầu Tân Lý), chất lượng nước vượt quy 

chuẩn nhiều lần (trên một số sông và đoạn sông) ở một số các chỉ tiêu về độ pH; 

hàm lượng oxy hòa tan (DO); hàm lượng TSS; hàm lượng BOD5; hàm lượng 

COD; hàm lượng clorua... 

Ngoài ra, tại một số điểm có mục đích sử dụng nước cho việc cấp nước 

sinh hoạt có các thông số vượt quy chuẩn (PO4
3-, NO3-, NO2-, COD; BOD5; TSS) 

ở một số đợt qua một số năm. Vì vậy, trong thời gian tới cần kiểm soát chặt chẽ 

các nguồn tác động đến chất lượng nước tại các vị trí trên nhất là các vị trí có mục 

đích sử dụng nước cho việc cấp nước sinh hoạt, từ đó đề xuất biện pháp cải thiện 

chất lượng nước. 

(ii). Chất lượng nước các hồ đập 

Kết quả quan trắc tại các vị trí lấy mẫu so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt5 cho thấy diễn biến chất lượng nước các hồ đập trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận hầu hết đều đạt mức dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp. Tuy nhiên, tại các vị trí lấy 

mẫu thuộc Hồ Bàu Trắng ở Bắc Bình, Đập Xuân Quang hầu hết các chỉ tiêu đều 

vượt quá quy chuẩn đối với nước cấp cho mục đích sinh hoạt. 

Ngoài ra, tại các vị trí quan trắc môi trường nước sông La Ngà như: tại hồ 

chứa nhà máy thủy điện Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc; tại cầu Tà Pao, 

huyện Tánh Linh; tại ngã ba cách cầu La Ngâu 300 m; tại nhánh thoát nước thủy 

điện Đa Mi, Tánh Linh; tại Suối Cát, Tánh Linh; tại đoạn chảy qua tỉnh lộ 713, 

Đức Linh; tại vị trí phà Gia An, xã Gia An, Tánh Linh; tại tại kênh thủy lợi (kênh 

dẫn nước từ hồ Biển Lạc cho huyện Hàm Tân); tại Hồ Biển Lạc, Đức Linh.  

Kết quả so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

 
5 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
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cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc trên mạng lưới sông La Ngà đều đạt tiêu 

chuẩn cho phép, ngoại trừ vị trí Hồ Biển Lạc, xã Gia An và vị trí kênh thủy lợi 

(kênh dẫn nước từ hồ Biển Lạc về huyện Hàm Tân) vào mùa khô có một số chỉ 

tiêu vượt quy chuẩn so sánh và cao hơn các vị trí còn lại vì người dân đã lập các 

bè nuôi cá tại khu vực này và khai thác cát gần khu vực này nên ảnh hưởng đến 

chất lượng nước. 

b). Tài nguyên nước dưới đất (nước ngầm) 

(1). Phân bố tài nguyên nước dưới đất 

(i). Bình Thuận là tỉnh có nguồn tài nguyên nước dưới đất thuộc loại nghèo. 

Nước dưới đất tồn tại ở 2 dạng: nước lỗ hổng (tầng nông và tầng sâu) và nước tồn 

tại trong các khe nứt của đá cứng. 

- Nước lỗ hổng tầng nông không có nhiều ý nghĩa trong việc cấp nước cho 

sinh hoạt và sản xuất, do các tầng chứa nước này có chiều dày nhỏ, độ chứa nước 

kém, hầu hết bị nhiễm mặn do sự xâm nhập của nước biển (vùng các cửa sông, 

ven biển) hoặc muối hoá thổ nhưỡng (vùng nội đồng). Nước lỗ hổng tầng chứa 

nước sâu được phân bố như sau: 

+ Vùng thứ nhất: nằm dọc bờ biển từ Phan Thiết đến Phan Rí Cửa, tạo 

thành dải đồi cát cao từ một vài chục đến 200 m, rộng có chỗ đến 20 km với tổng 

diện tích khoảng 110 km2. Bề dày 10-160 m, trung bình 46 m. 

+ Vùng thứ hai: là dải đồi cát cao kéo từ phía đông núi Tà Cú đến Tây Nam 

thị trấn Hàm Tân trên diện tích 80 km2, bề dày 5-50 m, trung bình 35 m. Trong 

80 km2 phân bố có 20 km2 bị mặn. 

+ Vùng thứ ba: ở trung tâm đồng bằng ven những đồi cát đỏ phía Đông 

Phan Thiết và phía Bắc Hàm Tân trên diện tích 230 km2, bề dày 10-15 m, trung 

bình 13 m. Thành phần gồm cát, sạn, sỏi, cát pha, có xen kẽ các trầm tích sét, sét 

pha màu xám xanh loang lổ. Năng suất triển vọng của một lỗ khoan khai thác có 

thể đạt 20-70 m3/h. Ở những địa hình cao nước trong tầng có chất lượng tốt. Ở 

những vùng ven các cửa sông tại Tuy Phong, Phan Rí, Phan Thiết, Hàm Tân nước 

bị nhiễm mặn. Tổng diện tích bị nhiễm mặn ước tính 150 km2. 

- Các tầng chứa nước khe nứt 

+ Tầng chứa nước trong đá bazan lỗ hổng: phân bố chủ yếu ở ven sông 

Luỹ (Bắc Bình) và ở Võ Đắc (Đức Linh). Bề dày đá nứt nẻ chứa nước thường 

gặp nhỏ hơn 30 m, độ giàu nước ở mức trung bình đến nghèo. Năng suất khai 

thác triển vọng của một giếng khai thác nước từ 10-20 m3/h. Về chất lượng nước 

thuộc loại nhạt, có chất lượng tốt. 

+ Tầng chứa nước khe nứt trong đá cuội sỏi kết: chỉ lộ trên một diện tích 

nhỏ dọc theo bờ sông Luỹ ở bắc Lương Sơn và một ít ở phía tây bắc Mũi Né. Còn 
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phần lớn bị phủ dưới các tầng chứa nước trẻ hơn ở vùng Đại Hoà, Liên Hương, 

Lương Sơn - Phan Thiết. Bề dày từ 12-20 m. Tầng có mức độ chứa nước thay đổi 

từ nghèo đến trung bình. Năng suất khai thác triển vọng của một lỗ khoan khai thác 

khoảng 1-5 m3/h. Chất lượng nước ở vùng có địa hình cao thường tốt, còn ở vùng 

thấp nước bị nhiễm mặn (như ở Phan Thiết) và càng xuống sâu nước càng mặn.  

+ Các tầng chứa nước trong các khe nứt của đá cứng biến chất: Phân bố 

rộng khắp tỉnh. Độ chứa nước của tầng rất không đồng đều tùy theo độ nứt nẻ và 

mức độ lấp nhét của các khe nứt, nhưng nhìn chung là kém. Lưu lượng các mạch 

lộ và giếng đào thường chỉ đạt 0,1-0,2l/s, về mùa khô phần lớn bị cạn kiệt. 

(ii). Trữ lượng nước dưới đất, chủ yếu phân bố trong các tầng chứa nước 

lỗ hổng trong đất đá bở rời là Holocen (qh), Pleistocen(qp), Đệ tứ không phân 

chia (q) phân bố ở khu vực ven biển, thành phần thạch học chính của các tầng 

chứa nước gồm cát mịn đến thô, sỏi và cuội. Chiều sâu khai thác thường từ 30-

40 m, đối với một số khu vực cồn cát ven biển như Lương Sơn - Bắc Bình, Phan 

Thiết, Phú Hài, Hòa Thắng chiều sâu khai thác có thể lên tới 80-100 m. Tổng trữ 

lượng khai thác tiềm năng khoảng 1,3 triệu m3/ngày đêm.  

Nhìn chung, nguồn nước dưới đất đang có nguy cơ ô nhiễm do hoạt động 

phát triển ngành du lịch đặc biệt là khu vực ven biển như thành phố Phan Thiết 

(Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi Né), huyện Bắc Bình (Hòa Thắng, Hồng Phong) và 

quản lý không tốt các giếng khoan... các khu vực khai thác titan như Bắc Bình 

(Hòa Thắng, Hồng Phong), Hàm Thuận Nam (khu vực suối Nhum), thành phố 

Phan Thiết (khu vực Mũi Né)... Bên cạnh đó, nguồn nước dưới đất cũng đang 

bị xâm nhập mặn đặc biệt là các khu vực cửa sông ven biển như sông Cái Phan 

Thiết, sông Lũy và một số vùng ven biển có địa hình thấp thuộc Hàm Thuận 

Nam, La Gi. 

Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

được đánh giá theo các đối tượng tầng chứa nước nhạt có ở trong vùng. Kết quả 

đánh giá về trữ lượng nước dưới đất trên các lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận cho thấy: trữ lượng tĩnh khoảng 4.400 triệu m3; trữ lượng động 

khoảng 1,44 triệu m3/ngày; trữ lượng tiềm năng khoảng 1,55 triệu m3/ngày. Trong 

đó, trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất (nước nhạt) toàn vùng cát ven 

biển tỉnh Bình Thuận6 là 1.563.301 m3/ngày. Phân bố cụ thể: tầng chứa nước 

Holocen (qh) có trữ lượng khai thác tiềm năng là 379.919 m3/ngày; tầng chứa 

nước Pleistocen (qp) có trữ lượng khai thác tiềm năng là 1.051.941 m3/ngày; tầng 

chứa nước Bazan (B/n-qp) có trữ lượng khai thác tiềm năng là 27.375 m3/ngày; 

tầng chứa nước Jura (j2) có trữ lượng khai thác tiềm năng là 74.066 m3/ngày. 

 
6 Theo Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận (được phê duyệt 

tại Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận). 
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Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

trình bày trong Bảng 5, Phụ Lục II.A. 

(iii). Chất lượng nước dưới đất 

Diễn biến chất lượng nước dưới đất7 phân bố tại một số khu vực cụ thể như 

sau: 

- Nước dưới đất tại khu vực nông lâm nghiệp: Các chỉ tiêu pH, độ cứng, 

TSS, NO3-, Cl-, SO4
2-, Fetc, nhìn chung đều nằm trong quy chuẩn8 cho phép. Riêng 

các chỉ tiêu NH4+, Coliform vượt quy chuẩn. 

- Nước dưới đất tại khu vực khai thác khoáng sản: Các chỉ tiêu pH, độ 

cứng, TSS, NO3-, Cl-, SO4
2-, Fetc, As, Cd, Pb nhìn chung đều nằm trong quy chuẩn 

cho phép. Riêng các chỉ tiêu NH4+, Coliform vượt quy chuẩn. 

- Nước dưới đất tại khu vực vực xung quanh bãi rác: Các chỉ tiêu pH, độ 

cứng, TSS, NO3-, Cl-, SO4
2, Fetc, NO2-, Zn, Cu, As, Cd, Pb nhìn chung đều nằm 

trong quy chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu NH4+, Coliform vượt quy chuẩn. 

- Nước dưới đất tại khu vực khu du lịch và khu dân cư: hầu hết chất lượng 

nước dưới đất khu vực khu du lịch chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng và đa 

số nằm dưới quy chuẩn. Riêng các chỉ tiêu NH4+, COD, Cl-, Coliform vượt quy 

chuẩn. 

- Nước dưới đất tại khu vực vực cấp nước: hầu hết chất lượng nước dưới 

đất khu vực cấp nước chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng và đa số đạt quy 

chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu Cl-, Coliform vượt quy chuẩn. 

2.2.4. Tài nguyên biển 

Bình Thuận là một trong những tỉnh có nguồn tài nguyên biển phong phú, 

đa dạng. Bờ biển Bình Thuận dài 192 km chạy theo phương Đông Bắc - Tây 

Nam. Ngoài khơi có đảo Phú Quý với diện tích 16 km2 nằm cách Phan Thiết 56 

hải lý về phía Đông - Nam.  

- Diện tích vùng biển do địa phương quản lý khoảng 24.600 km2 là một 

trong những ngư trường lớn của cả nước. Thềm lục địa thuộc tỉnh mở rộng dần 

từ Bắc đến Nam. Sườn bờ ngầm và đáy biển thoải rộng, bằng phẳng rất thuận lợi 

các nghề đánh bắt cá đáy và cá nổi. Trữ lượng hải sản vùng 50 m trở vào bờ 

khoảng 220-240 ngàn tấn, trong đó trữ lượng cá đáy 120 ngàn tấn. Trữ lượng mực 

các loại khá lớn, khả năng khai thác hàng năm là 25.000-30.000 tấn. Tổng khả 

năng cho phép khai thác hải sản các loại là trên 120 ngàn tấn/năm ở vùng biển độ 

sâu 50 m trở vào bờ, vùng biển sâu 50 mét trở ra có trữ lượng hải sản rất lớn, song 

 
7 Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm 2016-2020 tỉnh Bình Thuận. 

8 QCVN 09:2015-MT/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 
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chưa được điều tra đánh giá cụ thể. Nguồn lợi thuỷ sản không những lớn về trữ 

lượng mà còn phong phú về chủng loại: (i) cá có trên 500 loài, trong đó có 60 loài 

có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá hồng, cá mú, mực, cá bạc má, cá ngừ... và (ii) 

nhiều đặc sản có giá trị cao như tôm, điệp, sò lông, dòm, bàn mai... Tuy chưa có 

số liệu điều tra cụ thể, nhưng sản lượng khai thác hàng năm cho thấy trữ lượng là 

rất đáng kể.  

Ngoài ra, diện tích các bãi bồi, bãi triều ven sông biển và nằm sát cận với 

bờ biển có khả năng phát triển nuôi tôm bán thâm canh khoảng 1.000 ha. Dọc bờ 

biển và đảo Phú Quý có thể phát triển nuôi cá lồng bè các loại hải đặc sản như cá 

mú, tôm hùm...  

- Những bãi biển thoai thoải, cát trắng mịn, phong cảnh đẹp là lợi thế để 

phát triển du lịch tại Vĩnh Hảo, Bình Thạnh (Tuy Phong); Đồi Dương, Hàm Tiến, 

Phú Hải, Mũi Né, Tiến Thành (Phan Thiết); Tân Thành, Thuận Quý (Hàm Thuận 

Nam); Tân Hải (Hàm Tân); ngoài ra còn một số đảo ven biển có thể đưa vào khai 

thác các tuyến du lịch đảo (các đảo Cù Lao Câu, Phú Quý...).  

- Dọc ven biển có những địa điểm thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển 

lớn, cùng với những diện tích đất rộng trên bờ có thể kết hợp để xây dựng những 

khu công nghiệp quy mô lớn gắn với kinh tế biển, như Vĩnh Tân, Hòn Rơm, Hòn 

Hồng, Sơn Mỹ... 

- Biển Bình Thuận là nơi gặp nhau của hai dòng hải lưu; có hiện tượng 

nước trồi tạo nên một trong những ngư trường lớn, đa dạng về chủng loại của cả 

nước. Biển Bình Thuận có 02 khu bảo tồn biển được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nằm trong Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn biển Việt Nam đến 2020, 

đó là Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau với 146 loài san hô, 78 loài động vật phù du, 

107 loài động vật đáy và loài cá rạn san hô và Khu bảo tồn biển đảo Phú Quý 

đang trong giai đoạn nghiên cứu để thiết lập. 

- Vùng biển ngoài khơi và vùng thềm lục địa của tỉnh nằm gần trọn trong 

bồn trũng Cửu Long, nơi được đánh giá có triển vọng khá về trữ lượng dầu mỏ 

(Chi tiết về tiềm năng dầu, khí vùng biển Bình Thuận được trình bày tại Mục (e) 

Tài nguyên khoáng sản biển. Hiện nay đang khai thác dầu tại mỏ Sư Tử Đen với 

sản lượng khoảng 80 ngàn thùng dầu/ngày đêm.  

Như vậy, tiềm năng dầu khí đã và sẽ tiếp tục được thăm dò khai thác sẽ tạo 

điều kiện cho hình thành và phát triển công nghiệp dầu khí ở Bình Thuận. 

2.2.5. Tài nguyên du lịch  

Là một tỉnh ven biển cực Nam Trung Bộ, Bình Thuận có vị trí thuận lợi là 

cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các tỉnh Đông Nam bộ, các tỉnh 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên; đồng thời là giao điểm nối liền với các trung tâm 

du lịch lớn của khu vực phía Nam như Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí 
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Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Thuận có 192 km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, 

cảnh quan thơ mộng, môi trường trong lành, có các di tích lịch sử - văn hóa cấp 

quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc… 

Bên cạnh đó, Bình Thuận còn có đảo Phú Quý được mệnh danh là “hòn 

ngọc giữa biển khơi” nằm cách đất liền 56 hải lý, với nhiều nét hoang sơ độc đáo, 

có nhiều danh thắng nổi tiếng với 3 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 8 di 

tích cấp tỉnh đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư.  

Bình Thuận sở hữu khí hậu ấm áp và nhiều gió, trở thành nơi hội tụ của 

các tay đua lướt ván buồm, ván diều nổi tiếng thế giới đến từ các nước Anh, Pháp, 

Nga, Đức… Mũi Né được đánh giá là một trong 50 bãi biển tốt nhất thế giới và 

được chọn để tổ chức môn thể thao lướt ván buồm quốc tế hàng năm.  

Từ tiềm năng đa dạng dồi dào, phong phú và điều kiện địa hình thuận lợi, 

Bình Thuận có thể tổ chức các loại hình du lịch biển đặc thù riêng của mình. Bình 

Thuận đã trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia9 với các loại hình du lịch 

nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch kết hợp chơi thể thao, du lịch tín ngưỡng, biển 

đảo… cụ thể như: 

(1). Tài nguyên du lịch tự nhiên 

- Du lịch biển: Có vùng bờ biển dài đẹp, nước biển trong xanh, bãi cát trắng 

mịn, thoải dần ra biển, bãi biển đẹp, có gió và an toàn với nhiều bãi biển đẹp như 

Đồi Dương, Tiến Thành,  Mũi Né - Hòn Rơm, Hồng Phong - Hòa Thắng, Long 

Sơn - Suối Nước, Cam Bình - La Gi, Tân Hải, Hòn Lan - Kê Gà,… 

- Du lịch sinh thái: du lịch đảo Hòn Bà (La Gi)...; khu bảo tồn thiên nhiên 

Tà Kou; rừng dầu Hồng Liêm; khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông; khu bảo tồn 

thiên nhiên Kalon - Sông Mao, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú; khu bảo tồn biển 

Cù Lao Cau, khu bảo tồn biển đảo Phú Quý. 

- Du lịch cảnh quan: Hồ, Bàu Trắng, đồi cát, vùng sản xuất thanh long công 

nghệ cao, bãi đá  Ông Địa, bãi đá Mũi Kê Gà, thác Ba Tầng, thác Chín Tầng, thác 

Tazun, thác Mưa Bay, thác Đa My, thác Sương Mù, thác Trượt, thác Đầu Trâu, 

thác Bà, thác K’reo; hồ Đá Bạc, hồ Cà Giây, hồ Piccin, hồ thủy điện Đại Ninh, 

hồ Bàu Trắng, hồ Hàm Thuận - Đa Mi, hồ Sông Quao, hồ Núi Đất, hồ Biển Lạc, 

hồ Trà Tân.  

- Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, tắm khoáng nóng: Suối khoáng nóng 

Bưng Thị, suối khoáng nóng Phong Điền (Tân Thuận - Hàm Thuận Nam), nước 

khoáng Văn Lâm, suối nước khoáng Đakai. 

(2). Tài nguyên du lịch văn hóa 

 
9 Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2020 
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- Các di tích lịch sử : Quần thể tháp Chăm Pô Sah Inư, trường Dục Thanh, 

Lầu Ông Hoàng, Dinh Thầy Thím, Vạn Thạch Long, chùa Bửu Sơn, Di tích nghệ 

thuật Thanh Minh tự và miếu Ngũ Hành, chùa núi Tà Kou, căn cứ Lê Hồng Phong 

(khu Lê)... 

- Các lễ hội: Lễ hội Mbăng Katê, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Dinh Thầy 

Thím, lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty, lễ hội Trung thu,...  

- Nghệ thuật truyền thống: Chèo Bá Trạo, dân ca Chăm, múa Chăm,… 

- Các trò chơi văn hoá truyền thống: Đi thuyền thúng, thử làm ngư dân, 

Ngày hội đua thuyền, khám phá chinh phục đồi cát bay,...  

- Làng nghề truyền thống: Chế biến nước mắm Phú Hài, thị xã La Gi, Tuy 

Phong; làng chài truyền thống ven biển Mũi Né, làng nghề bánh tráng Bắc Bình... 

Đặc biệt là các làng nghề tiểu thủ công nghiệp như: làng dệt thổ cẩm (Bắc Bình), 

làng gốm gọ Bình Đức (Bắc Bình), nghề đan rổ Phan Rí Cửa... 

- Di sản văn hóa: Cồng chiêng trong văn hóa các dân tộc ít người, nét độc 

đáo trong đời sống tinh thần của người K’ho Mạ, tập trung tại xã Phan Sơn, Bắc 

Bình. Khèn bầu, đàn Chapi, trống Paranưng và những điệu múa rộn ràng, các làn 

điệu dân ca của các dân tộc Châu Ro, dân tộc Raglai và dân tộc Chăm là những 

di sản văn hóa vô cùng quý giá. 

- Các đặc sản: Nước mắm Phan Thiết, Trái cây Thanh Long, mực một 

nắng, hải sản... 

2.2.6. Tài nguyên rừng  

Tổng diện tích đất rừng đến năm 2020, có 341.157 ha, chiếm 42,9% tổng 

diện tích tự nhiên của tỉnh (rừng phòng hộ 141.193 ha, rừng đặc dụng 33.932 ha, 

rừng sản xuất 166.032 ha), trong đó diện tích đất có rừng là 336.405 ha, độ che 

phủ rừng đạt 43,06%. 

(1). Về thực vật rừng 

Ở Bình Thuận khá đa dạng và phong phú bao gồm có 600 loài thuộc 125 

họ của 59 bộ, trong đó ngành hạt kín lớp 2 lá mầm có 45 bộ, 61 họ và 460 loài, 

lớp 1 lá mầm có 5 bộ, 25 họ và 116 loài; ngành hạt trần có 3 họ và 5 loài; ngành 

quyết có 14 họ và 19 loài. Ngoài ra, còn có nhiều loại gỗ quý có giá trị cao như 

cẩm lai, giáng hương, sến, gõ đỏ, căm xe, sao đen, trắc...  

Tổng trữ lượng gỗ của tỉnh khoảng 25.996.309 m3, trong đó trữ lượng rừng 

tự nhiên khoảng 25.069.623 m3 (chiếm 96,44% trữ lượng), rừng trồng khoảng 

926.686 m3 (bao gồm rừng cao su cấp tuổi 5 khoảng 10.151 m3), có 198,5 triệu 

cây tre, nứa. 

- Rừng đặc dụng có trữ lượng gỗ khoảng 2.940.730 m3 (chiếm 11,31% tổng 

trữ lượng rừng toàn tỉnh), trong đó trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 2.935.279 
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m3, rừng trồng 5.452 m3, cây tre, nứa khoảng 12,3 triệu cây.  

- Rừng phòng hộ có trữ lượng gỗ khoảng 12.178.045 m3 (chiếm 46,85% 

tổng trữ lượng toàn tỉnh), trong đó trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 12.010.285 

m3, rừng trồng 167.760 m3, cây tre, nứa khoảng 90 triệu cây. 

- Rừng sản xuất có trữ lượng gỗ khoảng 10.272.078 m3 (chiếm 39,51% 

tổng trữ lượng toàn tỉnh), trong đó trữ lượng gỗ tự nhiên khoảng 9.559.804 m3, 

rừng trồng 712.274 m3, cây tre, nứa khoảng 94,1 triệu cây. 

- Trữ lượng gỗ ngoài quy hoạch 03 loại rừng có khoảng 606.547 m3 (chiếm 

2,33% tổng trữ lượng toàn tỉnh), trong đó trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 

564.256 m3, rừng trồng 41.201 m3, cây tre, nứa khoảng 1,9 triệu cây. 

(2). Về động vật rừng 

Động vật dưới rừng gồm có 60 loài thú, 30 loài bò sát, trên 100 loài chim 

và hàng chục giống vật nuôi giống địa phương, giống lai tạo, giống nhập nội... 

đây là nguồn gen rất quý đang được bảo vệ, lưu giữ làm vật liệu cho công tác lai 

tạo, chọn lọc giống mới. 

Nhìn chung, tài nguyên rừng của tỉnh Bình Thuận có vai trò, ý nghĩa quan 

trọng trong đời sống và ảnh hưởng tới tất cả mọi mặt, từ môi trường, sinh thái, 

sản xuất, kinh tế, xã hội... của tỉnh. Bình Thuận có diện tích che phủ chiếm 

43,06% diện tích tự nhiên, cao hơn mức bình quân của cả nước (xấp xỉ 42%), có 

thảm thực vật đa dạng. Đặc biệt, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh có trữ lượng gỗ 

rừng sản xuất chiếm 39,51% tổng trữ lượng toàn tỉnh, lớn hơn nhiều tỉnh đồng 

bằng ven biển khác ở khu vực miền Trung.  

Rừng sản xuất là bộ phận rừng mang lại giá trị cao (i) về môi trường, điều 

hòa không khí trong lành, điều tiết lượng nước, phòng chống thiên tai lũ lụt, xói 

mòn và sạt lở đất, làm tăng độ phì nhiêu, bồi dưỡng tiềm năng của đất; (ii) về 

kinh tế, rừng sản xuất là tiềm năng, cơ hội để ngành gỗ của tỉnh có thể mở rộng, 

thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và xuất khẩu. Đồng thời, rừng trồng sản xuất 

cũng tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình được giao đất trồng rừng và khoanh nuôi 

bảo vệ rừng, do đó đã tạo ra sinh kế và nhiều việc làm cho hộ gia đình và người 

dân ở nông thôn, miền núi vùng sâu vùng xa của tỉnh. 

II. ĐIỀU KIỆN VĂN HOÁ, XÃ HỘI 

1. Dân số, nguồn nhân lực  

1.1. Dân số, chất lượng dân số và đặc điểm, phân bố dân cư 

a). Quy mô dân số 

Dân số trung bình của Bình Thuận năm 2020 có khoảng là 1.239.256 

người, năm 2015 có 1.205.447 người, năm 2010 có 1.174.714 người; tốc độ tăng 



47 

dân số bình quân giai đoạn 2010-2020 đạt 0,54%/năm (trong đó, giai đoạn 2011-

2015 đạt 0,52%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 0,55%/năm). 

Tính đến năm năm 202010, tỷ trọng dân số của tỉnh Bình Thuận dưới 15 

tuổi chiếm 24,1%; từ 15-64 tuổi chiếm 68,9%; từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,1%. Tỷ 

số phụ thuộc chung là 46,6%. Như vậy, Bình Thuận đang trong thời kỳ cơ cấu 

dân số vàng, một người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động. 

Bảng 1. Dân số trung bình tỉnh Bình Thuận 

TT Các chỉ tiêu 2010 2015 2020 

Tăng bình quân (%/năm) 

2010-

2015 

2016-

2020 

2010-

2020 

1 
Dân số trung bình theo giới 

tính 
1.174.714 1.205.447 1.239.256 0,52 0,55 0,54 

1.1 Nam 588.492 604.889 623.104 0,55 0,60 0,57 

  Tỷ lệ so dân số 50,1 50,2 50,3       

1.2 Nữ 586.222 600.558 616.151 0,48 0,51 0,50 

  Tỷ lệ so dân số 49,9 49,8 49,7       

2 
Dân số trung bình theo 

thành thị, nông thôn 
1.174.714 1.205.447 1.239.256 0,52 0,55 0,54 

2.1 Thành thị 460.104 464.830 478.756 0,20 0,59 0,40 

  Tỷ lệ so dân số 39,2 38,6 38,6       

2.2 Nông thôn 714.610 740.617 760.500 0,72 0,53 0,62 

  Tỷ lệ so dân số 60,8 61,4 61,4       

3 
Dân số trong tuổi lao động 

(15 tuổi trở lên) 
647.385 712.481 730.470 1,93 0,50 1,21 

  Tỷ lệ so dân số 55,1 59,1 58,9       

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận. 

b). Biến động dân số  

Tốc tăng dân số bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 0,52%/năm, giai đoạn 

2016-2020 đạt 0,55%/năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,07% năm 2010 

xuống còn 0,88% năm 2015 và duy trì mức 0,88% đến năm 2020.  

Tỷ suất sinh giảm cũng dần từ 1,68% năm 2010 xuống còn 1,54% năm 2015 

và còn 1,46% năm 2020. Theo dõi tỷ suất sinh trong 10 năm (2010-2020) thì tỷ suất 

sinh ở khu vực nông thôn cao hơn ở thành thị khoảng 1,2 lần, dẫn đến tốc độ tăng tự 

nhiên của dân số ở khu vực nông thôn luôn cao hơn khu vực thành thị.  

Tỷ lệ dân số nam và nữ gần tương đương nhau, mặc dù tỷ lệ dân số nam 

có xu hướng tăng (từ 50,1% năm 2010 lên 50,3% năm 2020) và tỷ lệ dân số nữ 

giảm (từ 49,9% năm 2010 xuống 49,7% năm 2020). Tỷ số giới tính khi sinh của 

 
10 Nguồn: Tính toán của Tổng cục Thống kê. 
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tỉnh hiện nay là 112 bé trai/100 bé gái (Toàn quốc là 111,5 bé trai/100 bé gái). 

Tuy nhiên, xét trong chuỗi thời gian 10 năm thì tỷ lệ này chênh lệch và biến động 

không nhiều.  

Hình 11. Biến động quy mô dân số và lao động tỉnh Bình Thuận  

  

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Tổng cục Thống kê; Niên 

giám thống kê tỉnh. 

Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị giảm từ 39,2% năm 2010 xuống còn 

38,6% năm 2015 và duy trì tỷ lệ này đến năm 2020, tuy nhiên tỷ lệ dân số sống ở 

khu vực thành thị của tỉnh Bình Thuận vẫn cao hơn so với toàn quốc (36,8%). 

Tỷ suất nhập cư và xuất cư có sự biến động lớn thời gian qua. Tỷ suất nhập 

cư giảm dần từ 4,2‰ năm 2010 xuống còn 1,0‰ năm 2015, tăng lên 1,4‰ năm 

2019 và xuống còn 1,0‰ năm 2020. Tỷ suất xuất cư giảm từ 9,6‰ năm 2010 

xuống còn 3,1‰ năm 2015, tăng lên 5,6‰ năm 2019 và lên 10,3‰ năm 2020. 

Như vậy, dân số của tỉnh có sự dao động liên tục trong 10 năm, số dân nhập cư 

khoảng 1.000-5.000 người/năm và số dân xuất cư khoảng 4.000-12.000 

người/năm. Điều này cho thấy hàng năm có một số lượng không nhỏ dân số đi 

tìm kiếm việc làm ở các địa phương khác hoặc có số lượng không nhỏ học sinh, 

sinh viên học tập ở các thành phố lớn và không trở về địa phương làm việc. Đồng 

thời, điều này cũng là nguyên nhân của việc dân số đô thị không tăng trong những 

năm qua. 

c). Chất lượng dân số  

Chất lượng dân số của tỉnh những năm qua đã được cải thiện, song vẫn còn 

một số hạn chế so với vùng và cả nước. Năm 2020, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên 

biết chữ trên toàn tỉnh đạt 94,6%, thấp hơn của vùng (95,8%) và của cả nước 
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(95,4%); tỷ lệ dân số chưa đi học còn ở mức cao, chiếm 6,6% (cả nước là 5,1%); 

tỷ lệ dân số chưa học hết tiểu học chiếm 29,9% (cả nước là 22,7%); tỷ lệ dân số 

tốt nghiệp THCS chiếm 17,7% (cả nước là 23,7%); tốt nghiệp THPT trở lên chiếm 

9,5% (cả nước là 20,8%).  

Xu thế già hóa dân số đã xuất hiện và đang gia tăng. Theo thống kê, năm 

2010 toàn tỉnh có 96.334 người từ 60 tuổi trở lên, năm 2015 đã tăng lên 117.250 

người và đạt 192.407 người năm 2020. Mặc dù tuổi thọ bình quân của tỉnh đạt 

74,5 tuổi, cao hơn mức trung bình của vùng và cả nước, song cuộc sống của người 

dân còn nhiều khó khăn.  

Như vậy, tỷ lệ dân số có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp 

THPT trở lên của tỉnh Bình Thuận thấp hơn so với mức bình quân chung của cả 

nước; tỷ lệ dân số đến tuổi chưa được đi học và tỷ lệ dân số chưa học hết tiểu học 

còn khá cao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, do cuộc sống còn khó 

khăn, tâm lý, nhu cầu của một bộ phận người dân muốn tìm việc làm sớm, hoặc 

xuất cư để tìm kiếm việc làm trong bối cảnh nhu cầu sử dụng lao động phổ thông 

ngày càng nhiều, nhất là lao động phổ thông, được đào tạo ngắn hạn và làm việc 

ở các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như ở các địa phương khác. 

Đồng thời, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng nghiệp cho người 

lao động còn chưa hiệu quả. 

d). Đặc điểm dân số và phân bố dân cư 

Tỉnh Bình Thuận có mật độ 155,1 người/km2, song do đặc điểm về vị trí 

và địa hình, dân số phân bố không đều trên phạm vi lãnh thổ của tỉnh, phần lớn 

dân cư tập trung ở đồng bằng ven biển và lưu vực các sông. Khu vực có mật độ 

dân số cao nhất hiện nay là huyện đảo Phú Quý (khoảng 1.505 người/km2) và 

thành phố Phan Thiết (khoảng 1.076 người/km2); huyện có mật độ dân số thấp 

nhất là huyện Bắc Bình (khoảng 69 người/km2). 

Hình 12. Phân bố dân cư tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Niên giám thống kê tỉnh  
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Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn của tỉnh trong giai đoạn 2010-2020 biến 

động không nhiều, dân số khu vực nông thôn chiếm 61,9% (năm 2020), thấp hơn 

của cả nước (63,1%), song dân số khu vực nông thôn vẫn chiếm khoảng 60,7% 

vẫn còn cao so với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, chuyển dần cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp.  

1.2. Nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực 

a). Quy mô và chất lượng nguồn nhân lực 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh đang làm việc năm 2020 là 

711.661 người, tăng bình quân 0,59%/năm, chiếm 97,5% lực lượng lao động 

trong độ tuổi. Cơ cấu lao động có xu hướng giảm dần trong nhóm ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản. Đến năm 2020, lao động làm việc trong nhóm ngành 

nông lâm thuỷ sản chiếm 40,87% (năm 2015 là 45,88%, năm 2010 là 52,0%). 

Năng suất lao động của tỉnh tăng nhanh, giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 

12,4%/năm, trong đó giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 11,2%/năm, cao hơn 

mức tăng bình quân của cả nước cùng thời kỳ (6%/năm). 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền 

kinh tế của tỉnh tăng dần qua các năm, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng 

số lao động làm việc từ 28% năm 2010 tăng lên 70% năm 2020, trong đó tỷ lệ lao 

động qua đào tạo được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề là 27,32%. 

Lực lượng lao động trong độ tuổi có xu hướng tăng gây áp lực lớn trong 

đào tạo nghề và giải quyết việc làm, song đối với tỉnh Bình Thuận đây sẽ là nguồn 

bổ sung nhân lực tại chỗ cho quá trình phát triển của tỉnh trong thời gian tới. 

b). Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực 

Chất lượng nguồn nhân có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội. Bình Thuận là địa phương nhiều tiềm năng, điều 

kiện phát triển trong tương lai (như đã phân tích ở các phần trên), do đó việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển cần được quan tâm, 

xem xét tới các nhân tố sau: 

(1). Nhận thức của người lao động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động  

Sự phát triển và mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo sự hình thành 

của thị trường lao động, tạo thêm nhiều việc làm, cơ cấu việc làm cũng thay đổi 

(từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ), sự cạnh tranh việc làm 

trở nên gay gắt... như một yếu tố khách quan tác động đến việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Muốn nâng cao chất lượng nhân lực, trước tiên, chính bản 

thân người lao động phải nhận thức được việc cần thiết phải học tập, rèn luyện, 

trau dồi những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm 

phù hợp với mình...  
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Như đã phân tích ở trên (chất lượng dân số), do cuộc sống còn khó khăn, 

tâm lý, muốn tìm việc làm sớm, hoặc xuất cư để tìm kiếm việc làm cải thiện đời 

sống làm cho một bộ phận người dân chưa nhận thức, ý thức được việc cần phải 

học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề. Đây là 

vấn đề đòi hỏi tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục nâng cao vai trò và làm tốt công tác 

tuyên tuyền cho người lao động nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường 

lao động trong thời gian tới. 

(2). Hệ thống giáo dục và công tác đào tạo nghề 

Mặc dù công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh thời gian qua được quan tâm, 

song vẫn còn nhiều hạn chế so với vùng và cả nước như tỷ lệ dân số có trình độ 

học vấn tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT trở lên của tỉnh Bình Thuận thấp 

hơn so với mức bình quân chung của cả nước; tỷ lệ dân số đến tuổi chưa được đi 

học và tỷ lệ dân số chưa học hết tiểu học còn khá cao, nguồn nhân lực chất lượng 

cao và lao động qua đào tạo nghề còn thiếu… do đó chất lượng nguồn nhân lực 

của tỉnh nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập, phát triển. Điều 

này phụ thuộc vào năng lực của hệ thống giáo dục và công tác đào tạo nghề. Đây 

là nhân tố quan trọng, cần được khắc phục đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 

nhân lực của tỉnh trong thời gian tới. 

(3). Hệ thống giáo dục hướng nghiệp và môi trường làm việc 

Ở Bình Thuận công tác tư vấn giáo dục nghề nghiệp và việc làm cho người 

lao động sau học nghề còn gặp nhiều khó khăn. Công tác điều tra, khảo sát nhu 

cầu học nghề của người lao động chưa được tập trung đúng mức. Chất lượng dạy 

nghề ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động; một 

số ngành nghề có tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề chưa cao. Môi 

trường làm việc bao gồm cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng trang thiết bị phục vụ 

cho công việc và văn hoá công sở/văn hoá doanh nghiệp, những mối quan hệ giữa 

đồng nghiệp, phong cách, cách thức làm việc… cũng cần được cải thiện. Đây là 

vấn đề mà Bình Thuận cần quan tâm cải thiện. 

(4). Hệ thống xã hội, dân cư và y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động 

Môi trường xã hội, dân cư, sự phát triển của y tế, chăm sóc sức khỏe người 

lao động, chính sách an toàn vệ sinh lao động... hệ thống cơ sở y tế khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe được đầu tư nâng cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai. 

2. Các giá trị văn hoá, xã hội  

Toàn tỉnh có 34 dân tộc thiểu số với 104.937 người, chiếm 7% dân số toàn 

tỉnh. Trong đó, người Chăm có 42.738 người, người Ragley 21.155 người, người 

Cơ ho 13.832 người, người Hoa 12.066 người, người Tày 6.019 người, người 

Chơ ro 4.213 người… 
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Hơn 300 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch phân loại, thẩm định giá trị và đưa vào danh mục nghiên 

cứu, bảo vệ. Trong đó, 28 di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và 44 di tích 

xếp hạng cấp tỉnh, phần lớn các di tích đều có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ 

thuật, lịch sử, văn hóa và đang được khôi phục, giới thiệu, phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội (đặc biệt là du lịch)11...  

Những di tích văn hóa, lịch sử và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và 

mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, đặc biệt những nét văn hóa độc đáo của văn 

hóa Chăm Pa, Ragley, Cơ ho… đã góp phần tạo nên nét đặc sắc cho văn hóa Bình 

Thuận. Văn hóa dân gian (giá trị văn hóa phi vật thể), thông qua những trải 

nghiệm thực tế (tín ngưỡng dân gian, lễ hội truyền thống, nghề truyền thống và 

ẩm thực) là nguồn lực lớn có thể khai thác, phát huy cho các mục đích phát triển 

kinh tế - xã hội12. 

Sự đa dạng về văn hóa các dân tộc, đặc biệt là các giá trị văn hóa của các 

dân tộc đã cư trú lâu dài trên địa bàn tỉnh cùng với công tác bảo tồn, giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm. Con người Bình Thuận 

cần cù, chịu khó lại được hun đúc từ tinh thần truyền thống cách mạng của nhiều 

thế hệ đi trước là nhân tố tinh thần quan trọng và giá trị văn hoá trở thành một 

trong những nguồn lực lớn có thể phát huy trong các hoạt động kinh tế - xã hội 

mang lại sự phát triển chung của toàn tỉnh. 

III. QUAN HỆ VÙNG, QUỐC GIA VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC 

ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH 

1. Vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia 

Năm 2019, Bình Thuận là đơn vị hành chính Việt Nam xếp thứ 32 về số 

dân, xếp thứ 34 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 22 về GRDP 

bình quân đầu người, đứng thứ 35 về tốc độ tăng trưởng GRDP13. Với trên 

1.232.000 người dân, GRDP đạt 78.920,6 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 

đạt 64,0 triệu đồng (tương đương 2.668 USD).  

Năm 2020, dân số tỉnh Bình Thuận là 1.239.256 người; GRDP bình quân 

đầu người đạt 67,5 triệu đồng (tương đương 2.911 USD/người). Bình Thuận đứng 

thứ 13 về tỷ lệ đô thị hóa trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 
11 Có thể kể đến như: Trường Dục Thanh (Phan Thiết), Mộ cụ Nguyễn Thông (Phan Thiết), Tháp Po Sah Inư 

(Phan Thiết), Dinh Vạn Thủy Tú (Phan Thiết), Đình làng Đức Nghĩa (Phan Thiết), Hải đăng Kê Gà (Hàm Thuận 

Nam), Dinh Thầy Thím (La Gi), Chùa Linh Sơn Trường Thọ (Tà Cú - Hàm Thuận Nam), Chùa Cổ Thạch (Chùa 

Hang ở Tuy Phong), Chùa Linh Quang (Phú Quý), Vạn An Thạnh (Phú Quý), đá Ông Địa (Phan Thiết), Hòn Bà 

(La Gi), tượng Đức Mẹ Tà Pao (Tánh Linh)… 

12 Khoảng hơn 100 địa danh nghề nghiệp truyền thống trong số hơn 300 địa danh nghề nghiệp đã được phân loại. 

13 Riêng tốc độ tang GRDP tạm sử dụng số liệu năm 2018 để so sánh do các năm 2019, 2020 tác động của dịch 

Covid-19 đến các địa phương rất khác nhau, không thể hiện đúng xu thế. 
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Hình 13. Quy mô dân số và GRDP bình quân 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Niên Giám thống kê các tỉnh, thành 

phố. 

Trong những năm gần đây, Bình Thuận nổi lên là một tỉnh có bước phát 

triển nhanh với vị trí địa lý kinh tế mới. Mặc dù có sự phát triển nhanh trong 

những năm gần đây, vị trí của Bình Thuận trong nền kinh tế cả nước cũng như 

trong Vùng Duyên hải vẫn còn khiêm tốn. Năm 2019, tỷ lệ đóng góp vào tổng 

GRDP cả nước (số liệu tổng hợp từ thống kê các tỉnh) mới chỉ đạt 0,98%, đứng 

thứ 30 trong số 63 tỉnh/thành phố; thu ngân sách trên địa bàn khoảng 0,61% tổng 

thu ngân sách cả nước và tỷ lệ thu điều tiết để lại cho địa phương trên tổng số thu 

được hưởng phải điều tiết là 100%. 

Hình 14. Tỷ lệ đóng góp vào tổng GRDP và thu ngân sách cả nước của các tỉnh, 

thành phố 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Niên Giám thống kê các tỉnh, thành 



54 

phố; công khai ngân sách nhà nước hàng năm Website của Chính phủ, tính toán của dự án  

2. Liên kết vùng, quốc gia, quốc tế tác động đến phát triển tỉnh 

a). Điều kiện và khả năng liên kết của Bình Thuận với vùng và cả nước 

Bình Thuận có vị trí thuận lợi để hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội với vùng, cả nước, khu vực và quốc tế.  

Hình 15. Sơ đồ kết nối Bình Thuận với cả nước và quốc tế 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh. 

(1). Bình Thuận nằm trên tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam (có tuyến 

Quốc lộ 1A và đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đang được đầu tư xây dựng) đi qua), 

là tuyến hành lang kết nối các tuyến hành lang kinh tế phía Bắc (gồm hành lang 

kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; và hành lang kinh tế Lạng 

Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) với hành lang kinh tế phía Nam tham 

gia vào tuyến hành lang xuyên Á. Giữa các tuyến hành lang kinh tế đã hình thành 

khung kết cấu hạ tầng giao thông kết nối giữa các tuyến hành lang kinh tế đã hình 

thành, với mạng lưới giao thông đường bộ (gồm đường bộ cao tốc), đường sắt, 

đường biển, đường sông... thuận lợi cho việc đi lại và giao thương, kết nối phát 

triển kinh tế giữa các nước trong khu vực (ASEAN) và quốc tế. 

(2). Bình Thuận nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa tiểu vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung) và vùng Đông 

Nam Bộ, có thể coi là cửa ngõ phía Nam của tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

với các vùng, tỉnh phía Nam với khoảng cách không quá xa đến trung tâm phát 

triển lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trong Vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó, Bình Thuận là một tỉnh tiếp nối giữa 

các tỉnh Tây Nguyên với biển, là một lợi thế trong việc tăng cường kết nối với 

các tỉnh Tây Nguyên để phát huy tạo điều kiện khai thác tổng thể các tiềm năng, 
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lợi thế của tỉnh và Tây Nguyên trong hợp tác phát triển vùng... Điều này tạo lợi 

thế đáng kể đối với Bình Thuận. 

Hiện tại, Bình Thuận nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nhiều của địa bàn 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quan hệ với các tỉnh ven biển Duyên hải 

Nam Trung Bộ (cụ thể là tỉnh Ninh Thuận) còn nhiều hạn chế do thực tại, các tỉnh 

này còn chưa phát triển, nguồn lực còn hạn chế. Vì vậy, sự phát triển của khu vực 

phía Đông Bắc tỉnh Bình Thuận chưa được phát huy. 

(3). Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Bình Thuận với các địa phương 

trên cả nước với nhiều loại hình (đa dạng phương thức vận tải) như các tuyến 

đường bộ (QL1A, QL28, QL55), đường sắt Bắc - Nam và đường biển.  

Trong tương lai, một số dự án giao thông trên địa bàn và đi qua Bình Thuận 

như đường bộ cao tốc, đường biển và hàng không đang được đầu tư xây dựng sẽ 

giúp cho Bình Thuận kết nối dễ dàng, thuận lợi với các vùng, cả nước và với các 

nước khác trong khu vực và quốc tế, đặc biệt, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam 

đã được quy hoạch đầu tư xây dựng... sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa Bình Thuận 

với TP. Hồ Chí Minh,... là cơ hội để Bình Thuận tăng cường giao lưu, hội nhập 

quốc tế và phát triển kinh tế, nhất là các vùng kinh tế năng động của cả nước. 

(4). Với những tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, Bình Thuận có tiềm 

năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn 

thân thiện… hình thành các hợp tác, liên kết du lịch như hợp tác, liên kết tam giác 

phát triển du lịch Bình Thuận - TP. Hồ Chí Minh - Lâm Đồng với sản phẩm liên 

kết “Chợ Sài Gòn - Hoa Đà Lạt - Biển Mũi Né”; khi hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông kết nối đối ngoại được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới (đường cao tốc, đường 

sắt tốc độ cao, sân bay Phan Thiết...) là điều kiện thuận lợi cho tỉnh Bình Thuận 

hình thành hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các trung tâm du lịch lớn như Hà 

Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nối tour khách quốc tế đến Bình Thuận và 

thu hút khách nội địa vùng Đông Nam bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long... 

(5). Nước ta có nguồn tài nguyên quặng Titan-Zircon khá lớn, trữ lượng 

thăm dò và tài nguyên đánh giá vào khoảng 657 triệu tấn14, chiếm khoảng 5% trữ 

lượng của toàn thế giới và là một trong 5 nước có trữ lượng Titan-Zircon lớn nhất 

thế giới. Vị trí tập trung quặng chủ yếu ở Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

Trong đó Bình Thuận chiếm tới 92% tổng trữ lượng và tài nguyên quặng Titan 

của cả nước, diện tích có tài nguyên trên địa bàn tỉnh khoảng 1.137 km2. Titan là 

khoáng sản quý hiếm có rất nhiều ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.  

Với trữ lượng tài nguyên quặng Titan lớn nhất cả nước, Bình Thuận có 

 
14 Được quy hoạch thành 4 vùng nguyên liệu: Vùng 1 là Thái Nguyên; Vùng 2 là các tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Vùng 3 là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; Vùng 4 là các tỉnh Ninh 

Thuận, Bình Thuận. 
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tiềm năng trở thành “Trung tâm chế biến sâu khoáng sản Titan” mang tầm Quốc 

gia15, có vị trí kết nối giữa các địa phương, các vùng có tài nguyên quặng Titan 

trong việc phát triển công nghiệp khai khoáng và chế biến sâu Titan đáp ứng nhu 

cầu cho các ngành công nghiệp khác (trong nước) phát triển và xuất khẩu. 

b). Chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải miền Trung  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 xác định phát triển 

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Tập trung phát triển mạnh kinh tế 

biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và nuôi 

trồng hải sản xa bờ. Cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải 

sản gắn với công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao. Nâng cao 

hiệu quả phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp lọc hoá dầu, luyện kim, sản 

xuất, lắp ráp ô tô. Phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. 

Tăng cường liên kết vùng, tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, 

các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế. Phát huy 

hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; phát triển các cảng biển và dịch vụ 

cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá. Nâng cao năng lực 

phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng phó 

hiệu quả với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hoá, sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Theo đó, với vị trí địa lý có hạ tầng giao thông (đã và đang được nâng cấp, 

xây dựng mới) kết nối thuận lợi, là cửa ngõ phía Nam của tiểu vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ, Bình Thuận có tiềm năng kết nối, liên kết với các địa phương 

trong vùng và với các vùng khác của cả nước trên các lĩnh vực: (i) khai thác, nuôi 

trồng thuỷ, hải sản gắn với công nghiệp chế biến; (ii) phát triển các khu kinh tế, 

khu công nghiệp, khả năng trở thành vùng đệm về phát triển công nghiệp (với các 

ngành công nghiệp hỗ trợ) của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông 

Nam Bộ; (iii) phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (iv) 

phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái 

mang tầm khu vực và quốc tế; (v) phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, 

hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá...  

3. Các nguy cơ và tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến sự phát 

triển của tỉnh 

BĐKH sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường; 

làm thay đổi toàn diện quá trình phát triển và an ninh… trên phạm vi toàn cầu. 

BĐKH tác động nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng và làm giảm tốc độ tăng 

trưởng ở các nước chịu tác động mạnh của BĐKH. Các kết quả nghiên cứu cho 

 
15 Kết luận số 76-KL/TW ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và một số chủ 

trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 
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thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ở các nước đang phát triển chịu tác 

động mạnh nhất của BĐKH sẽ giảm từ 1% đến 2,3%/năm. 

Hình 16. Bản đồ ngập theo kịch bản BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

              Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Ở Việt Nam, thiên tai đang ngày càng gia tăng cả về quy mô cũng như chu 

kỳ lặp lại, từ đó làm mất đi nhiều thành quả của quá trình phát triển kinh tế-xã 

hội của cả nước. Theo các kịch bản BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(năm 2012), đến cuối thế kỷ 21, sự gia tăng 1 m của mực nước biển có thể gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của khoảng 20% dân số và tổn thất 

có thể lên tới 10% GDP mỗi năm.  

BĐKH, các loại hình thiên tai càng gia tăng về mức độ và tần số, trong đó 

các tai biến thiên nhiên liên quan đến sạt lở, mưa lũ, khô hạn, lốc xoáy… đã xảy 

ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh Bình Thuận. Với xu thế ngày càng phức 

tạp, cực đoan và khó lường, trong thời kỳ quy hoạch, BĐKH có khả năng tác 

động đến tỉnh Bình Thuận trên các lĩnh vực sau:  

a). Lĩnh vực nông nghiệp 

Ngành trồng trọt chiếm 81% (chăn nuôi chiếm 19%) trong cơ cấu nông 

nghiệp và sẽ là ngành chịu tác động nhiều nhất bởi BĐKH. 

(1). BĐKH là nguyên nhân gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan làm thay 

đổi chế độ nhiệt, lượng mưa... với xu thế gia tăng nhiệt độ và thay đổi lượng mưa, 

ảnh hưởng đến phương thức canh tác trong nông nghiệp, làm suy giảm năng suất 

và sản lượng cây trồng. 

BĐKH gây nên tình trạng hạn hán nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Lượng mưa ở các sông và hồ chứa cũng bị thiếu hụt trầm trọng, diện tích đất bị 
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hạn hán và hoang hóa ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông 

nghiệp, khiến hoạt động sản xuất và đời sống của nông dân tại nhiều địa phương 

gặp khó khăn, nhất là đợt hạn hán vừa qua đã khiến khiến hơn 4.400 ha diện tích 

hoa màu của người dân tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, chịu 

thiệt hại nặng nề... BĐKH còn liên quan đến các vấn đề như mất đất nông nghiệp 

do lũ lụt tàn phá hàng năm; làm suy thoái, nghèo kiệt đất trồng lúa và ô nhiễm 

môi trường là những yếu tố đang ảnh hưởng mạnh tới việc đảm bảo, cung cấp 

lương thực của tỉnh. 

(2). Nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế mạnh của tỉnh, nuôi trồng thủy 

sản của tỉnh chủ yếu tập trung ở Đức Linh, Tánh Linh (thủy sản nước ngọt), Tuy 

Phong, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, La Gi Phú Quý, (nuôi trồng hải sản), tập 

trung chủ yếu ở khu vực ven biển. Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi về thời 

tiết, khí hậu và thị trường, hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tỉnh Bình 

Thuận gặp nhiều khó khăn.  

Đối với nuôi trồng vùng ven bờ, trên biển, đảo đang chịu tác động thường 

xuyên của thiên tai và BĐKH. Tác động của nhiệt độ tăng làm cho nhiệt độ nước 

tăng lên quá mức chịu đựng của nhiều loài sinh vật, nhiệt độ cao cũng làm cho 

môi trường nước xấu, tạo điều kiện cho các loài vi sinh vật gây hại phát triển. 

Tình trạng xâm nhập mặn cũng đang diễn biến phức tạp ở một số địa 

phương. Sông Lòng Sông ở Tuy Phong theo tính toán có những lúc nước mặn đã 

xâm nhập về phía thượng lưu đến hơn 2 km, độ khoáng hóa của nước đạt tới 10-

19 g/l. Hay tình trạng tương tự xảy ra đối với sông Lũy (Bắc Bình), sông Phan 

(khu vực Hàm Tân, Hàm Thuận Nam). Đồng thời, các cơn bão, áp thấp nhiệt đới 

mạnh đã tác động đến tỉnh ngày càng nhiều hơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến 

việc khai thác thủy sản của ngư dân. 

Môi trường sống bị suy thoái kết hợp với sự thay đổi khắc nghiệt của thời 

tiết, khí hậu, dẫn đến bùng phát dịch bệnh làm chết hàng loạt tôm sú, tôm hùm ở 

vùng Nam Trung Bộ... các bệnh này xảy ra và lan truyền rộng, khó chữa và mức 

độ rủi ro lớn. Đây cũng là nguyên nhân suy giảm nguồn lợi hải sản trong những 

năm qua, nhất là vùng ven bờ và hoạt động đánh bắt xa bờ. 

b). Lĩnh vực công nghiệp và năng lượng 

Sản xuất công nghiệp của Bình Thuận đang phát triển theo hướng hiệu quả 

hơn. Mặc dù vậy, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng của các cơ sở công nghiệp được thiết 

kế theo tiêu chuẩn cũ sẽ không an toàn khi cường độ bão, lũ ngày càng mạnh 

thêm do BĐKH. Một số xí nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp ở vùng thấp bị 

ngập, giao thông bị chia cắt khi bão lũ xảy ra. Chế độ mưa thay đổi gây ra dòng 

chảy thất thường gây ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và điều tiết kế hoạch sản 

xuất của các nhà máy thủy điện. Một số vùng chuyên canh nguyên liệu như cây 
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sắn, mía, thanh long… cho các nhà máy bị thu hẹp do lượng nước tưới tiêu về 

mùa khô giảm ảnh hưởng đến sản xuất. 

Nhiệt độ tăng làm tăng tiêu thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp, 

làm tăng chi phí thông gió, làm mát... Lượng mưa mùa khô giảm cũng làm giảm 

hiệu suất, sản lượng điện, do đó làm gia tăng chi phí đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa 

và nâng cấp thiết bị, mạng lưới phân phối điện. Mưa lớn, thất thường ảnh hưởng 

đến vận hành các công trình thủy điện, tiêu thụ điện cho sinh hoạt gia tăng và chi 

phí làm mát trong các ngành công nghiệp thương mại cũng gia tăng đáng kể khi 

nhiệt độ có xu hướng ngày càng tăng. 

c). Lĩnh vực dịch vụ và du lịch 

Tỉnh Bình Thuận có nhiều thắng cảnh đẹp và nhiều bãi biển thuận lợi cho 

việc đầu tư, phát triển và hình thành các loại hình và tour du lịch sinh thái - du 

lịch biển, ven biển hấp dẫn. Với những bãi biển có phong cảnh đẹp là lợi thế để 

phát triển du lịch như Vĩnh Hảo, Bình Thạnh (Tuy Phong); Đồi Dương, Hàm 

Tiến, Phú Hải, Mũi Né, Tiến Thành (Phan Thiết); Tân Thành, Thuận Quý (Hàm 

Thuận Nam); Tân Hải (Hàm Tân) và ngoài ra còn một số đảo ven biển có thể khai 

thác các tuyến du lịch đảo (Cù Lao Câu, Phú Quý...). 

BĐKH với các hiện tượng thiên tai bão lũ gia tăng làm xấu đi môi trường 

du lịch, mất đi sự hấp dẫn, giảm lượng khách, ảnh hưởng đến các loại hình du 

lịch. Nước biển dâng làm vùng ven bờ bị sạt lở làm mất đi diện tích của các cơ 

sở du lịch, nghĩ dưỡng gần biển, các bãi tắm bị thu hẹp, mất đi dự hấp dẫn. 

d). Lĩnh vực kết cấu hạ tầng  

(1). Hạ tầng giao thông 

BĐKH, nước biển dâng có thể ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông trên 

bộ và mạng lưới giao thông trên biển và ven biển, ảnh hưởng đến các hoạt động 

vận tải: (i) Mưa lớn, lũ lụt gia tăng vừa gây ra xói lở nền móng, phá vỡ kết cấu 

cầu đường, vừa gia tăng ngập lụt trên các công trình giao thông đường bộ, đường 

sắt, hệ thống luồng lạch, bến cảng...; (ii) Nắng nóng nhiều hơn cũng làm tăng 

đáng kể chi phí bảo trì, tu bổ các công trình và phương tiện giao thông vận tải 

đường bộ, đường thủy... 

Hiện tượng sụt lún, ngập lụt, sạt trượt, xói lở mặt, nền đường ở nhiều tuyến, 

đoạn giao thông trên QL1A, vùng núi… khi mưa bão đã làm các phương tiện giao 

thông không lưu thông được, gây ách tắc, gia tăng tai nạn giao thông đường bộ. 

(2). Hệ thống đê biển: mực nước biển dâng cao có thể làm hệ thống đê biển 

không thể chống chọi được nước biển dâng khi có bão, dẫn đến nguy cơ vỡ đê 

trong các trận bão lớn. 

(3). Hệ thống đê sông, đê bao và bờ bao: Mực nước biển dâng cao làm cho 
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khả năng tiêu thoát nước ra biển giảm, kéo theo mực nước ở các con sông trong nội 

địa dâng lên, kết hợp với sự gia tăng dòng chảy lũ từ thượng nguồn sẽ làm cho đỉnh 

lũ tăng lên, ảnh hưởng đến sự an toàn của các tuyến đê sông, đê bao và bờ bao... 

(4). Các công trình cấp nước: Mực nước biển dâng làm gia tăng tình trạng 

xâm nhập mặn của biển vào đất liền, làm cho các tầng nước dưới đất vùng ven 

biển cũng có nguy cơ bị nhiễm mặn, gây khó khăn cho công tác cấp nước phục 

vụ sản xuất. 

(5). Cơ sở hạ tầng đô thị: Nước biển dâng và triều cường sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng các khu đô thị ven biển, gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt 

và các hoạt động sản xuất. 

e). Lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên 

(1). Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất cả về chất lẫn lượng bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi nước 

biển dâng và các yếu tố thời tiết cực đoan do BĐKH. BĐKH làm giảm diện tích 

đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và gây xói mòn đất, rửa trôi chất 

dinh dưỡng (do mưa lớn), đất đai bị thoái hóa. 

Hiện nay, Bình Thuận có hơn 80.000 ha diện tích đất bị hoang hóa, sa mạc 

hóa, chiếm 11% tổng diện tích đất tự nhiên trên toàn tỉnh, tình trạng khô hạn, 

hoang mạc hóa đang diễn biến vô cùng phức tạp, cụ thể tại vùng đất khu Lê, 

huyện Bắc Bình, trước đây, khu vực này đất tốt, hoa màu phong phú, đa dạng, 

động vật còn rừng trú ẩn nhưng sau mấy chục năm đã có sự thay đổi khá rõ, đến 

nay không còn cây rừng, nguồn nước cạn kiệt nên các loài động thực vật không 

thể sinh sống. Ngoài ra, tình trạng sa mạc hóa ngày càng trầm trọng hơn ở các 

huyện ven biển, đáng lo ngại là tốc độ thoái hóa đất diễn ra ngày càng nhanh, đặc 

biệt là tại các vùng trọng điểm khô hạn của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

(2). Tài nguyên nước 

Do ảnh hưởng của BĐKH, tỉnh Bình Thuận thường xuyên phải đối mặt với 

tình trạng thiếu nước, khô hạn kéo dài… Dòng chảy năm và dòng chảy mùa lũ trên 

các lưu vực sông thuộc tỉnh Bình Thuận có xu thế tăng nhẹ, dòng chảy mùa cạn có 

xu thế giảm, điều này dẫn đến tình trạng thiếu nước trên lưu vực ngày càng gia tăng. 

Nhiệt độ tăng cao, lượng mưa tăng rất ít khiến cho nhu cầu nước ngày càng lớn hơn. 

Tác động của BĐKH thể hiện rất rõ đến cân bằng nước trên lưu vực sông Lòng 

Sông. Nắng nóng kéo dài với cường độ cao làm một số hồ chứa nước cạn trơ đáy 

nhất là ở một số huyện phía Nam gây thiếu nước trầm trọng cho sản xuất và sinh 

hoạt của nhân dân. Chế độ dòng chảy trong vài năm trở lại đây gây xói lở nghiêm 

trọng ở một số nơi thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình... và thành phố Phan Thiết. 

Do lượng mưa phổ biến ở mức thấp so với giá trị trung bình nhiều năm nên 

hầu hết các công trình hồ thủy lợi đều không đạt dung tích theo thiết kế. Tổng 
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lượng nước còn lại trong các hệ thống công trình thủy lợi trên toàn tỉnh hiện nay 

là 145,29/258,99 triệu m3, dung tích hữu ích đạt 56,1% thiết kế; lượng nước còn 

lại tại hồ thủy điện Đại Ninh là 189,35/251,73 triệu m3, dung tích hữu ích đạt 

77,22% thiết kế; hồ thủy điện Hàm Thuận là 221,37/522,50 triệu m3, dung tích 

hữu ích đạt 42,37% thiết kế và một số công trình thủy lợi vừa được triển khai gần 

đây như hồ Sông Lũy với dung tích hữu ích thiết kế khoảng 100 triệu m3. Do đó, 

BĐKH làm cho nhiều huyện trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu nước tưới 

tiêu trầm trọng hơn, điển hình là huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. 

(3). Tài nguyên biển 

BĐKH ảnh hưởng đến các công trình ven biển, hiện tượng sạt lở, xâm thực, 

sụt lún... thường xuyên xảy ra vào mùa mưa bão ở các khu vực ven biển như Phan 

Rí, Tuy Phong, Hàm Tân. Các cửa sông phải đối mặt với tình trạng bồi đắp luồng 

lạch và sạt lở... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông đường 

thuỷ và hậu cần nghề cá. Hiện tượng xâm thực, dịch bệnh và tình trạng xâm nhập 

mặn cũng tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số nơi thuộc vùng ven bờ biển, làm 

ảnh hưởng đến nghề nuôi trồng thuỷ sản ven bờ vốn là thế mạnh của tỉnh.  

BĐKH và nước biển dâng tác động mạnh đến diện tích các bãi bồi, bãi triều 

ven sông, biển có khả năng phát triển nuôi tôm bán thâm canh. Hoạt động phát 

triển nuôi cá lồng bè các loại hải đặc sản như cá mú, tôm hùm... dọc bờ biển và đảo 

Phú Quý sẽ bị ảnh hưởng. Những địa điểm dọc ven biển có thuận lợi cho việc xây 

dựng cảng biển lớn sẽ bị ảnh hưởng và diện tích đất (rộng) trên bờ có thể kết hợp 

phát triển các loại hình kinh tế phi nông nghiệp quy mô lớn khai thác lợi thế biển 

như Vĩnh Tân, Hòn Rơm, Hòn Hồng, Sơn Mỹ... có thể bị thu hẹp… 

(4). Tài nguyên rừng 

Tài nguyên rừng tỉnh bình Thuận cũng đang đối mặt với những ảnh hưởng 

của BĐKH ngày càng gia tăng. Tác động BĐKH đối với rừng khó đo đếm và nhận 

biết ngay được, song nhiệt độ và lượng bốc hơi tăng làm gia tăng nguy cơ cháy 

rừng, gây ra hạn hán, ảnh hưởng đến tăng trưởng và sản lượng rừng, đặc biệt là 

rừng trồng, sự gia tăng tần suất và cường độ của bão, lũ đã phá hoại hệ sinh thái 

rừng, gây nguy cơ tuyệt chủng của hàng triệu loài thú và thực vật rừng, làm giảm 

đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, BĐKH tác động gián tiếp đến sinh kế của người 

dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, khai thác gỗ và lâm sản. 

f). Lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học  

Tỉnh Bình Thuận có hệ động thực vật biển khá phong phú đa dạng, trong 

đó có nhiều loài thuỷ hải sản quý hiếm, giá trị kinh tế cao. Vùng đất ngập nước, 

vùng hải đảo... là những nơi tập trung nhiều nguồn lợi thủy sản quan trọng, có giá 

trị cao. Nơi đây còn có khu bảo tồn biển Hòn Cau, với hệ sinh thái rạn san hô khá 

phong phú và có độ phủ khá cao. BĐKH tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái biển 

nói riêng và đa dạng sinh học nói chung. Các rạn san hô là nơi sinh sống của 
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nhiều loài sinh vật biển, là lá chắn sóng chống xói mòn bờ biển và bảo vệ rừng 

ngập mặn sẽ bị suy thoái do nhiệt độ nước biển tăng. 

Các thay đổi diễn ra sẽ đe dọa sự phát triển, đe dọa cuộc sống của tất cả 

các loài, các hệ sinh thái của tỉnh Bình Thuận. Lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, xói 

mòn và sạt lở đất sẽ thúc đẩy sự suy thoái đa dạng sinh học, nhất là những hệ sinh 

thái rừng nhiệt đới không còn nguyên vẹn, tăng nguy cơ diệt chủng của động, 

thực vật, làm biến mất các nguồn gien quý, hiếm, bệnh dịch mới có thể phát sinh. 

g). Sinh kế và sức khỏe của người dân 

(1). BĐKH tác động mạnh đến nghề khai thác thủy sản, cuộc sống của ngư 

dân đều gắn với biển, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thiên nhiên. BĐKH, 

thiên tai làm cho sinh kế của người dân càng trở nên khó khăn hơn, ngư dân sẽ là 

nhóm người bị tác động đầu tiên và chịu áp lực nhiều nhất bởi BĐKH. 

Tình trang sạt lở bờ biển ngày càng trầm trọng trên địa bàn tỉnh. Từ đầu 

năm 2018 đến nay, tại huyện Tuy Phong đã xảy ra sạt lở bờ biển tại thị trấn Liên 

Hương, với chiều dài hơn 1.000 m, biển xâm thực vào đất liền từ 30 - 80 m làm 

sập hoàn toàn 29 căn nhà, đe dọa hàng trăm căn nhà khác của các hộ dân đang 

sinh sống. Tại thành phố Phan Thiết, sạt lở, triều cường xảy ra ở khu phố 2 và 3, 

phường Hàm Tiến; khu phố 5, phường Đức Long và xã Tiến Thành làm 41 căn 

nhà bị đổ sập hoàn toàn và hơn 50 căn nhà khác có nguy cơ bị hư hỏng. Tại thị 

xã La Gi, trên tuyến bờ biển phường Phước Lộc, xã Tân Phước, bị sạt lở hơn 

1.200 m, biển xâm thực vào đầt liền từ 80-150 m, làm 10 căn nhà bị sập hoàn 

toàn và 100 căn nhà có nguy cơ bị hư hỏng. 

BĐKH, thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. 

Mùa mưa, lũ lụt xuất hiện thường xuyên với cường độ lớn gây lũ quét cục bộ làm 

chết nhiều người, cuốn trôi và làm sập đổ nhiều nhà cửa, gây thiệt hại lớn trong 

sản xuất nông nghiệp và các công trình giao thông, đặc biệt là ở các địa phương, 

Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong. 

Mùa khô, ngày càng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài liên tục diễn ra ảnh 

hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân (năm 2009 diễn ra nắng nóng sớm 

dị thường đã xuất hiện ở La Gi và ở Phan Thiết).  

(2). Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ không khí tăng, gây nên những tác động 

tiêu cực đối với sức khoẻ công đồng, người dân, dẫn đến gia tăng một số nguy cơ 

đối với người cao tuổi, những người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, dị ứng. 

Khí hậu nóng ẩm hơn tạo điều kiện thuận lợi cho các loài vi khuẩn, nấm mốc phát 

triển, tăng khả năng gây ra dịch bệnh, nhất là các sự bùng phát dịch bệnh liên 

quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường như tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt, 

sốt rét, bệnh giun sán ký sinh trùng, suy dinh dưỡng trẻ em, ngộ độc thức ăn sốt 

rét, sốt xuất huyết, viêm màng não, các bệnh đường ruột, suy dinh dưỡng... 
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IV. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp 

1.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu  kinh tế 

a). Tăng trưởng kinh tế 

Năm 2020, quy mô GRDP đạt gần 83.688 tỷ đồng, gấp hơn 3,7 lần năm 

2010, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành 

phố vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, đứng thứ 4/8 tỉnh, thành phố 

thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ; GRDP bình quân/người đạt 2.911 USD, 

gấp 2,96 lần năm 2010. 

Tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh năm 2010) bình quân giai đoạn 

2011-2020 đạt 7,34%/năm16 (giai đoạn 2011-2015 đạt 7,11%/năm và giai đoạn 

2016-2020 đạt 7,57%/năm). Trong đó: 

- Ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011-2020 đạt 14,07%/năm 

(giai đoạn 2011-2015 đạt 12,35%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 15,81%/năm); 

- Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2011-2020 đạt 3,57% (giai 

đoạn 2011-2015 đạt 4,18%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 2,96%/năm); 

- Ngành dịch vụ giai đoạn 2011-2020 đạt 7,15% (giai đoạn 2011-2015 đạt 

8,10%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 6,20%/năm).  

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giai đoạn 2011-2020 đạt 7,07% (giai 

đoạn 2011-2015 đạt 5,19%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 8,97%/năm). 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng giữa hai giai đoạn 2011-2015 

và 2016-2020; tăng trưởng kinh tế của Bình Thuận luôn cao hơn so với mức bình 

quân của cả nước (giai đoạn 2011-2015 đạt 5,91%/năm và giai đoạn 2016-2020 

đạt 5,99%/năm); mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 4,55%, cao hơn bình quân của cả nước. 

b). Cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành phi 

nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

tiếp tục giảm trong cơ cấu kinh tế (trừ thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm).  

- Các ngành phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng 

GRPD của tỉnh, từ 51,57% năm 2010 lên 57,12% năm 2015 và đạt 65,86% năm 

2019. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid tỷ trọng khối ngành phi nông 

nghiệp trong GPRD giảm còn 64,9%. Sự sụt giảm của ngành dịch vụ chủ yếu từ 

ngành du lịch, cùng với ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19 từ cuối năm 2019 và 

 
16 Cục Thống kê Bình Thuận. 
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năm 2020. 

- Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm dần trong cơ cấu 

kinh tế (GRPD), từ 41,45% năm 2010 xuống còn 36,78% năm 2015 và còn 

27,65% vào năm 2019 (năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid dẫn đến tăng 

trưởng của ngành dịch vụ giảm nên tỷ trọng VA nông, lâm nghiệp thủy sản trong 

VA tăng lên 28,6%).   

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có sự thay đổi giảm từ 6,97% năm 

2010 xuống còn 6,10% năm 2015 và tăng trở lại đạt 6,50 năm 2020. 

Trong 10 năm qua, tỷ trọng đóng góp của các khu vực kinh tế GRDP của 

tỉnh không có sự thay đổi nhiều. Kinh tế Nhà nước chiếm 20,73% năm 2010 tăng 

lên 22,11% năm 2015 và giảm nhẹ xuống mức 21,58% năm 2020; kinh tế ngoài 

Nhà nước giảm từ 71,33% năm 2010 xuống còn 68,59% năm 2015 và tăng trở lại 

đạt 69,38% năm 2020; kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng từ 

0,97% năm 2010 lên 3,19% năm 2015 và giảm còn 2,54% năm 2020. 

c). Chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế  

(1). Thu hút đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn 

Đến nay (năm 2020) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 1.555 dự án đầu tư 

còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 315.781 tỷ đồng, trong đó có 1.024 

dự án đã đi vào hoạt động, chiếm khoảng 66% tổng số dự án đã đăng ký. Hoạt 

động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đạt 114 dự án với 

tổng vốn khoảng 3,33 tỷ USD, trong đó, lĩnh vực du lịch - dịch vụ có 51 dự án 

với tổng vốn đầu tư đăng ký 727,5 triệu USD; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 

có 52 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.540,2 triệu USD. 

Các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhất là từ các doanh 

nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã giúp các doanh nghiệp 

trong nước, trong tỉnh tiếp thu được kinh nghiệm quản lý, tiếp nhận và vận hành 

các trang thiết bị, dây truyền sản xuất công nghệ tiên tiến, hiện đại...  

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh trong 10 năm (2011-2020) đạt  

207.452 tỷ đồng. Tỷ lệ đầu tư xã hội so với GRDP bình quân đạt 39,9% (trong 

đó, giai đoạn 2011-2015 đạt 39,5%; giai đoạn 2016-2020 đạt 38,7%).  

Đầu tư phát triển trong giai đoạn 10 năm vừa qua chủ yếu vào các dự án 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này dẫn đến hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu 

tư (ICOR) của tỉnh giai đoạn 2011-2020 ở mức 3,62 (giai đoạn 2011-2015 đạt 

3,21; giai đoạn 2016-2020 đạt 4,04), trong khi của cả nước là 6,22.  

(2). Năng suất lao động  

Mặc dù có tốc độ tăng năng suất lao động ở mức cao, song năng suất lao 

động bình quân của tỉnh năm 2020 chỉ đạt 111,7 triệu đồng/người (năng suất lao 
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động bình quân cả nước là 105,9 triệu đồng/người). Trong các ngành, lĩnh vực 

thì ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có năng suất lao động thấp nhất, đạt 79,5 

triệu đồng/người (năm 2020). 

(3). Đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng kinh tế 

Trong những năm qua, sự đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng kinh tế 

có sự dịch chuyển đúng hướng và phù hợp với xu thế phát triển, nhất là sự gia 

tăng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), gồm các yếu tố về khoa 

học công nghệ, trình độ tổ chức quản lý sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm… 

đã đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân hàng năm giai đoạn 2011-

2015 là 29,6% và giai đoạn 2016-2020 là 32,48%17.  

- Mức đóng góp của yếu tố vốn có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, 

từ 66,89% năm 2016 xuống còn 43,13% năm 2020. Mức đóng góp của yếu tố lao 

động ngày càng tăng, từ 22,5% năm 2016 tăng lên 24,1% năm 2020.  

Như vậy, tăng trưởng kinh tế của tỉnh chủ yếu được quyết định bởi yếu tố 

vốn và năng suất tổng hợp, yếu tố lao động đóng góp còn thấp, điều này cho thấy 

mặc dù lực lượng lao động  là một điều kiện thuận lợi để phát triển, song tỉnh 

chưa tận dụng được lợi thế này và điều này cũng thể hiện chất lượng của lực 

lượng lao động trên địa bàn tỉnh còn ở mức thấp. 

d). Thu, chi ngân sách trên địa bàn 

(1). Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2019 có mức tăng trưởng khá, 

đạt 8,25%/năm, sang năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng với 

tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cho hoạt 

động thu ngân sách trên địa bàn giảm mạnh, từ 17.810 tỷ đồng năm 2019 xuống 

còn 13.134 tỷ đồng năm 2020 (giảm 26,2%), do đó tính cả giai đoạn 2011-2020 

thu ngân sách của tỉnh chỉ đạt 4,18%/năm.  

Trong tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020, thu cân đối ngân sách nhà 

nước chiếm tới 91,06%, khoảng 11.960 tỷ đồng (năm 2019 là 16.795 tỷ đồng), 

còn lại là thu từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước. 

Cơ cấu thu cân đối ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực, theo hướng 

tăng thu nội địa, giảm thu từ dầu thô.  

(2). Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, chi ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tăng cao, song cơ cấu chi ngân sách cũng chuyển dịch tích cực, theo 

hướng tăng chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên tăng chậm (chủ yếu chi 

bảo đảm an sinh xã hội), giảm chi bổ sung ngân sách cho cấp dưới... Mức bội chi 

ngân sách của tỉnh khoảng 2,4% GRDP, thấp hơn mức bình quân của cả nước 

 
17 Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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(3,55% GDP). 

Chi cho đầu tư phát triển được tăng cường, chiếm tỷ trọng ngày càng cao 

trong tổng chi ngân sách địa phương, song nhìn chung vẫn còn ở mức thấp 

(khoảng 4,6% GRDP). Trong tổng chi cân đối ngân sách, tỷ trọng chi đầu tư phát 

triển tăng từ 26,49% năm 2010 lên 36,26% năm 2020. 

Chi thường xuyên tăng từ 51,55% năm 2010 lên 62,27% năm 2015 và lên 

63,04% năm 2020. Trong các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề; chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; chi sự 

nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng cao nhất.  

a). Phát triển doanh nghiệp 

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ 

trợ, phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản 

xuất kinh doanh. Theo số liệu Tổng điều tra doanh nghiệp cả nước, số lượng doanh 

nghiệp của tỉnh tăng bình quân giai đoạn 2011-2019 đạt 9,82%/năm. Năm 2019, 

toàn tỉnh có 4.211 doanh nghiệp (gấp 2,3 lần số doanh nghiệp năm 2010 và gấp 1,45 

lần năm 2015); đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố cả nước và đứng thứ 9/14 tỉnh, thành 

phố trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (năm 2010 đứng thứ 10/14 

tỉnh, thành phố) về số lượng doanh nghiệp. Năm 2020, ước tính toàn tỉnh có có 4.400 

doanh nghiệp. Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến năm 

2019 có đến 98,5% là doanh nghiệp ngoài nhà nước, 1,3% là doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, còn lại là doanh nghiệp nhà nước. 

Số lượng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả không ngừng tăng lên, đóng 

góp ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm, 

tăng thu nhập cho người lao động... điều này được thể hiện thông qua tốc độ tăng 

quy mô vốn nhanh hơn tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp, tốc độ tăng vốn bình 

quân giai đoạn 2011-2019 đạt 17,9%/năm (tăng vốn bình quân trên 1 doanh 

nghiệp từ 10,1 tỷ đồng năm 2010 lên 21,3 tỷ đồng năm 2015 lên 44,4 tỷ đồng 

năm 2019 và ước đạt 43,1 tỷ đồng năm 2020).   

Mặc dù, số lượng doanh nghiệp tăng đáng kể, song hầu hết các doanh 

nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là doanh nghiệp quy mô nhỏ. Đến năm 2019, 

có đến 94,1% là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 5,9% là doanh nghiệp vừa và 

lớn. Hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, lắp 

ráp, năng lực tài chính, công nghệ hạn chế làm cho sức cạnh tranh sản phẩm hàng 

hoá, dịch vụ chưa cao.  

Ngoài ra, đến năm 2019, toàn tỉnh có 184 HTX, 2 liên hiệp HTX, tổng 

nguồn vốn kinh doanh của các HTX là 2.682 tỷ đồng; thu nhập bình quân hàng 

năm của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 49,71 triệu đồng. 

1.2. Đánh giá chung về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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a). Về tăng trưởng kinh tế  

(1). Động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua là các ngành 

phi nông nghiệp, ngành nông nghiệp tăng trưởng thấp, song vẫn là ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh: 

- Công nghiệp là nhóm ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Hiện nay, 

các dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đang được thi công nên sản 

lượng khai thác cát, sỏi và đá xây dựng vẫn tiếp tục tăng, kéo theo sự tăng trưởng 

của nhóm ngành công nghiệp khai khoáng. Công nghiệp sản xuất và phân phối 

điện tiếp tục đóng góp cao vào giá trị sản xuất công nghiệp.  

- Các ngành dịch vụ có xu hướng giảm, nhất là du lịch du lịch do bị ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài.  

- Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trưởng thấp, không ổn định và 

phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh và giữ vai trò ổn định xã hội. Về cơ bản dư địa cho tăng 

trưởng hiện tại của ngành cơ bản đã được khai thác, do vậy, muốn duy trì tăng 

trưởng ổn định của ngành trong thời gian tới cần tìm ra những dư địa tăng trưởng 

mới (ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất). 

(2). Kinh tế từ khu vực ngoài nhà nước có tốc độ tăng trưởng ngày càng 

cao, ngược lại khu vực nhà nước có xu hướng giảm, do việc thực hiện cổ phần 

hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Mặc dù khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế, song cũng có tốc độ tăng trưởng ở 

mức khá, đạt bình quân 19,03%/năm (giai đoạn 2011-2020). 

b). Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

(1). Cơ cấu theo ngành kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, 

song còn chưa theo kịp với xu thế chung của cả nước, một số ngành kinh tế chưa 

xứng với tiềm năng của tỉnh. 

- Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu 

kinh tế của tỉnh, trong đó, vai trò rất quan trọng của lĩnh vực công nghiệp sản xuất 

và phân phối điện, các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm lợi thế của tỉnh 

như các ngành công nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, sản phẩm 

rượu, nước giải khát từ quả thanh long, mủ trôm, tảo và công nghiệp hỗ trợ sản 

xuất các loại nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng... còn hạn chế. 

- Ngành dịch vụ, mặc dù duy trì được mức độ đóng góp vào tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh, song tốc độ tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng 

của tỉnh, nhất là lĩnh vực du lịch. Sự phát triển của các ngành công nghiệp chưa 

là động lực kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ, điều này được thể hiện 

ở việc tỷ trọng ngành dịch vụ đang có xu hướng giảm trong cơ cấu kinh tế và thấp 

hơn nhiều cả nước (trong cơ cấu kinh tế của cả nước năm 2020, ngành dịch vụ 
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chiếm tới 41,48%), đây chính là điểm khác trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

tỉnh so với cả nước.  

- Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỷ trọng ngày càng giảm trong cơ 

cấu kinh tế, nhưng còn chậm so với xu thế chuyển dịch chung của cả nước, điều 

này cũng cho thấy mức tăng đóng góp trong tăng trưởng của các ngành phi nông 

nghiệp còn hạn chế.  

(2). Cơ cấu theo khu vực kinh tế của tỉnh cho thấy, khu vực ngoài Nhà 

nước chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế cho thấy vai trò quan trọng của khu 

vực này. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tỷ trọng thấp và có sự gia 

xu hướng giảm những năm gần đây còn 2,54% vào năm 2020, so với năm 2015 

là 3,19%. Điều này cho thấy môi trường thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn còn nhiều hạn chế. 

c). Về chất lượng tăng trưởng kinh tế  

Tính chung, đầu tư trên địa bàn tỉnh khá hiệu quả do cơ cấu đầu tư chủ yếu 

tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi đầu tư vào hạ tầng 

không nhiều, số công trình, dự án đầu tư hạ tầng còn khiêm tốn. Hệ số hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tư (ICOR) của tỉnh giai đoạn 2011-2020 ở mức 3,62, trong khi 

của cả nước là 6,22. 

Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua chủ yếu là 

nhân tố vốn và TFP (mặc dù có đóng góp còn thấp). Điều này thể hiện xu thế gia 

tăng sự đóng góp về khoa học công nghệ, trình độ tổ chức quản lý sản xuất, dịch 

vụ... đồng thời, cũng thể hiện sự gia tăng về chất lượng tăng trưởng kinh tế. 

2. Thực trạng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản  

2.1. Kết quả đạt được 

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong giai đoạn vừa qua nhìn chung 

vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế tỉnh, duy trì sự phát triển tương đối 

ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, việc làm và ổn định xã hội. 

(1). Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn là ngành đóng vai trò quan 

trọng, tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành 

phi nông nghiệp, vai trò và đóng góp của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

đang giảm dần trong nền kinh tế. Tỷ trọng của ngành trong tổng VA của nền kinh 

tế năm 2020 là 30,59%, giảm 13,97% so với năm 2010 và 8,58% so với năm 

2015. Lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản cũng 

có xu hướng giảm dần từ 52% năm 2010 xuống còn 45,9% năm 2015 và còn 

43,0% năm 2020, song vẫn còn chiếm tỷ trọng khá lớn, cao hơn mức bình quân 

của cả nước (33,1%).  

(2). Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành giai đoạn 2011-2020 

đạt bình quân đạt 3,57%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước (2,7%/năm), 

nhưng thấp hơn mức bình quân của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 

(3,79%/năm). 
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(3). Hiệu quả hoạt động của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản so với các 

ngành khác có sự thay đổi không nhiều, song giảm so với giai đoạn trước. Điểm 

số hiệu quả sản xuất18 của ngành ở mức 1,2 trong giai đoạn 2011-2015 và đạt 

0,99 trong giai đoạn 2016-2020. Mức đóng góp của ngành nông, lâm nghiệp và 

thủy sản vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế vẫn ở mức cao, đạt 23,02% giai 

đoạn 2011-2015 và đạt 12,87% giai đoạn 2016-2020. Điều này thể hiện cơ cấu 

kinh tế của tỉnh đang chuyển dần sang các ngành phi nông nghiệp. 

(4). Sản xuất nông nghiệp phát triển phù hợp với điều kiện của tỉnh. Ngành 

nông nghiệp (gồm các hoạt động dịch vụ có liên quan) có tỷ trọng cao nhất trong 

cơ cấu nội ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và có xu hướng tăng từ 60,36% 

năm 2010 lên 60,84% năm 2015 và đạt 65,37% năm 2020. Lĩnh vực trồng trọt 

tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả về an toàn vệ sinh 

thực phẩm gắn với thị trường tiêu thụ; hình thành được các vùng sản xuất hàng 

hoá tập trung như vùng thanh long, vùng cao su, vùng sản xuất lúa chất lượng 

cao...; chất lượng sản phẩm được nâng lên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu. Chăn nuôi, đã từng bước chuyển sang hình thức trang trại, gia trại 

theo hướng công nghiệp và ứng dụng công nghệ mới có kiểm soát an toàn dịch 

bệnh và môi trường; liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để nâng cao năng 

suất, giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng sản phẩm chăn nuôi. 

(5). Ngành lâm nghiệp (gồm các hoạt động dịch vụ có liên quan) có tỷ 

trọng giảm và không ổn định trong cơ cấu nội ngành nông, lâm nghiệp và thủy 

sản, giảm từ 4,60% năm 2010 xuống còn 3,55% năm 2015 và tăng nhẹ lên 3,63% 

năm 2020. Sản xuất lâm nghiệp phát triển, khai thác, sử dụng lâm sản đã có những 

chuyển biến, từ khai thác gỗ rừng tự nhiên đã chuyển hướng sang khai thác, sử 

dụng rừng trồng. Chương trình trồng rừng chuyển dần theo hướng xã hội hoá, 

nguồn vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế, hộ gia đình tăng lên. Công tác quản lý bảo 

vệ rừng được chú trọng, ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân được nâng cao. Tăng 

trưởng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng cao, đáp ứng một phần nhu cầu 

chế biến các sản phẩm gỗ trên địa bàn. 

(6). Ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản có tỷ trọng giảm dần trong cơ cấu 

nội ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm từ 35,05% năm 2010 xuống 

35,61% năm 2015 và còn 31,00% năm 2020. Kinh tế thuỷ sản phát triển về cả 

khai thác và nuôi trồng gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Cơ cấu kinh tế 

thủy sản chủ yếu từ khai thác (chiếm 94,84% sản lượng), những năm gần đây đã 

chuyển dần sang khai thác xa bờ, lượng tàu thuyền có công suất lớn tăng nhanh. 

Các dịch vụ thủy sản hoạt động hiệu quả đáp ứng nhu cầu khai thác thủy sản xa 

bờ. Nghề sản xuất tôm giống phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn, trở thành 

sản phẩm lợi thế nổi trội của tỉnh. 

(7). Sản xuất muối theo hướng công nghiệp phát triển, từng bước áp dụng 

công nghệ sản xuất mới gắn với công nghiệp chế biến, đầu tư cơ giới hoá để nâng 

 
18 Mức đo hiệu quả kỹ thuật (trung bình) của các ngành sản xuất thể hiện khả năng tiết kiệm tối đa 

đầu vào để sản xuất một mức đầu ra cho trước, hoặc tối đa đầu ra với mức đầu vào cho trước. Trong 

đó xét đến các nhân tố về số lượng doanh nghiệp; số lao động; vốn tài sản cố định và đầu tư dài 

hạn; doanh thu thuần; doanh thu từ các hoạt động kinh doanh; lợi nhuận trước thuế... 
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cao năng suất, chất lượng muối phục vụ đời sống và nhu cầu các ngành công nghiệp. 

(8). Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được quan 

tâm và được coi là khâu đột phá để tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành, đồng 

thời thực hiện tốt công tác khuyến nông, xây dựng các trang trại giống cây trồng, 

vật nuôi và chuyển giao kỹ thuật tới các hộ nông dân nên đã góp phần làm tăng 

năng suất, tăng thu nhập cho các hộ nông dân và hình thành các vùng sản xuất 

các loại nông sản có chất lượng cao. Cơ giới hoá nông nghiệp có bước tiến bộ. 

(9). Phát triển kinh tế trang trại đã khai thác được lợi thế phát triển nông 

nghiệp của tỉnh. Mô hình kinh tế trang trại đã góp phần làm tăng thu nhập cho 

một số bộ phận hộ gia đình.  

(10). Các hoạt động liên kết sản xuất đã hình thành tạo nên chuỗi giá trị 

hàng hoá nông sản, tăng sức cạnh trên trên thị trường. Đến nay, toàn tỉnh đã xây 

dựng được 36 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn, trong đó 

thủy sản 25 chuỗi, nước mắm 10 chuỗi. 

(11). Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được ưu tiên đầu 

tư. Giao thông nông thôn đảm bảo đi lại thông suốt, vận chuyển hàng hoá nông sản. 

Hệ thống cung cấp nước sạch, điện nông thôn cũng ngày càng được mở rộng đáp 

ứng yêu cầu sinh hoạt của nhân dân, ngành nghề nông thôn, cơ giới hoá trong nông 

lâm nghiệp ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hoá, công nghiệp hoá. 

(12). Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

được mở rộng cả trong và ngoài nước, công tác tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản 

phẩm được đẩy mạnh. Một số sản phẩm của tỉnh đã xuất khẩu vào nhiều thị trường 

trên thế giới như: cao su, nhân hạt điều, thanh long, thuỷ sản, đồ gỗ; các thị trường 

xuất khẩu chủ yếu là (Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, các nước Đông Nam 

Á, Trung Quốc, EU, Bắc Mỹ). 

2.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

a). Những khó khăn, hạn chế 

- Mặc dù sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, song quy mô sản xuất 

nông nghiệp còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều 

vào thời tiết, dịch bệnh và thị trường. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

chuyển dịch còn chậm, lĩnh vực trồng trọt vẫn là chủ đạo (chiếm tới 79-80% giá 

trị của ngành nông nghiệp). 

- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở một số địa 

phương tự phát, chưa bền vững. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ngoài 

việc chịu tác động sâu rộng của thời tiết, khí hậu, dịch bệnh, còn ảnh hưởng trực 

tiếp của thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu (do nông nghiệp đang 

chuyển hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường nước ngoài). Trong khi đó, nông 

dân chưa cập nhật được hết các thông tin cần thiết, chuyển đổi tự phát theo tín 

hiệu của thị trường, không theo quy hoạch, ảnh hưởng đến sản xuất chung nên bị 

thua thiệt khi có biến động trở lại của thị trường. 

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp 

và thủy sản đã đạt được một số thành công, nhưng vẫn còn khiêm tốn, một số tiến 

bộ kỹ thuật áp dụng trong sản xuất chủ yếu đang triển khai dưới hình thức mô 

hình thí điểm, chưa nhân ra diện rộng. Việc đưa cơ giới hóa, tự động hóa vào sản 
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xuất chưa mạnh, chưa tạo được đột phá để giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị 

gia tăng, sức cạnh tranh sản phẩm, tổn thất sau thu hoạch còn cao 

- Tổ chức sản xuất, chế biến, thương mại, bảm đảm chất lượng, an toàn thực 

phẩm còn bất cập; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến, tiêu thụ chưa 

đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn, chưa quan tâm đúng mức tới đầu tư nâng 

cao chất lượng, tạo dựng thương hiệu. Tình trạng tàu cá và ngư dân Bình Thuận xâm 

phạm vùng biển nước ngoài tuy có chuyển biến tích cực, song còn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ. Vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước từ các hoạt động kinh tế khác và 

từ chính hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng gia tăng, nguy 

cơ xảy ra dịch bệnh từ ô nhiễm môi trường ngày càng cao. 

- Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (hệ 

thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, kè chống xâm thực, khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá,...) gặp khó khăn, nhất là công tác thủy lợi (điều tiết, cấp nước) phục 

vụ sản xuất nông nghiệp chưa thật sự chủ động trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Sự tham gia, đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.  

- Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả 

nhất định, song vẫn còn chậm và chưa đồng đều giữa các địa phương; huy động các 

nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chất lượng tiêu chí chưa cao, chưa bền vững. 

b). Nguyên nhân chủ yếu 

- Xuất phát điểm kinh tế nông thôn còn thấp, sản xuất nông nghiệp còn phụ 

thuộc nhiều vào thiên nhiên, nhiều loại dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô 

rộng cho cả cây trồng và vật nuôi. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét với tần suất 

thiên tai ngày càng dày, mức độ nghiêm trọng và quy mô ngày càng lớn tác động 

mạnh đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. 

- Giá nguyên liệu đầu vào biến động và tăng cao trong khi giá sản phẩm 

nông nghiệp không ổn định do chưa chủ động được đầu ra, công nghiệp chế biến 

nông sản phát triển chưa mạnh. Chất lượng vật tư nông nghiệp chưa được kiểm 

soát chặt chẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi và chuyển 

đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

- Đóng góp của khoa học, công nghệ vào giá trị gia tăng của các sản phẩm 

nông nghiệp chưa nhiều. Việc đào tạo nguồn nhân lực kể cả cán bộ kỹ thuật có trình 

độ chuyên môn sâu và kỹ thuật viên vẫn còn thiếu (mặc dù đã được quan tâm), chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, lao động trực tiếp sản xuất đa phần chưa qua đào tạo...  

- Đất đai cho sản xuất nông nghiệp còn bố trí phân tán, manh mún ảnh 

hưởng đến việc dồn điền đổi thửa, khó khăn trong triển khai nên chưa xây dựng 

được những cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung, đẩy mạnh cơ giới hoá sản 

xuất nông nghiệp. 

- Huy động các nguồn lực cho đầu tư nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

chưa đáp ứng được nhu cầu. Thiếu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, thiếu vốn 

đầu tư phát triển sản xuất, tiếp cận vốn của nông dân tuy đã có cải thiện nhưng 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những bất cập về thủ tục vay, lượng vốn vay, 

thời hạn cho vay và lãi suất cho vay chưa phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của 
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sản xuất nông nghiệp. 

3. Thực trạng phát triển ngành các công nghiệp và xây dựng  

3.1. Tăng trưởng và đóng góp của ngành vào kinh tế của tỉnh 

(1). Giá trị tăng thêm (VA) của ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh 

có sự gia tăng nhanh về số lần. Năm 2010, VA (giá hiện hành) của ngành công 

nghiệp và xây dựng đạt 3.564,7 tỷ đồng, năm 2015 đạt 9.696,2 tỷ đồng (gấp 2,7 

lần năm 2010) và năm 2020 đạt 27.567 tỷ đồng (gấp 2,8 lần năm 2015 và 7,7 lần 

năm 2010). Trong đó: 

- VA của ngành công nghiệp tăng nhanh trong tổng VA ngành công nghiệp 

và xây dựng, lĩnh vực công nghiệp tăng tỷ trọng từ  68,95% năm 2010 lên 81,53% 

năm 2015 và đạt 87,59% năm 2020. 

- VA của ngành xây dựng giảm tương ứng trong tổng VA ngành công 

nghiệp và xây dựng, lĩnh vực xây dựng giảm tỷ trọng từ 31,05% năm 2010 xuống 

18,47% năm 2015 và còn 12,41% năm 2020. 

Quy mô công nghiệp gia tăng lên nhanh trong những năm đầu do xuất phát 

điểm thấp, cùng với việc một số hoạt động công nghiệp trong các khu công nghiệp 

mới thành lập tăng lên.  

(2). Tốc độ tăng trưởng (VA) bình quân ngành công nghiệp và xây dựng 

của tỉnh giai đoạn 2011-2020 đạt 14,07%/năm, cao hơn mức bình quân của cả 

nước (7,3%/năm) và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (10,6%/năm). 

Trong đó: ngành công nghiệp tăng bình quân 16,21%/năm; ngành xây dựng tăng 

bình quân 7,38%/năm. 

(3). Ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ 

trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là công nghiệp từng bước đóng vai trò là mũi 

nhọn của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế của cả tỉnh. Tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp và xây dựng 

giảm từ 17,02% năm 2010 tăng lên 21,90% năm 2015 và tiệm cận và cao hơn 

mức đóng góp của ngành với vùng, cả nước và 35,23% năm 2020. 

3.2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng   

a). Ngành công nghiệp  

Công nghiệp của tỉnh Bình Thuận có tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu nội bộ 

ngành công nghiệp có sự dịch chuyển mạnh, nhóm ngành sản xuất và phân phối điện 

có bước phát triển đột phá và vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu trong cơ cấu ngành công 

nghiệp tỉnh. Đây cũng là lĩnh vực đóng góp chủ yếu vào tốc độ tăng trưởng về giá 

trị tăng thêm của ngành, là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế tỉnh.  

- Tỷ trọng công nghiệp khai khoáng có xu hướng giảm dần trong tổng VA 

các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, từ 14,55% năm 2010 xuống còn 7,30% và 

còn 4,91% năm 2020;  

- Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo cũng giảm nhanh từ 53,24% năm 

2010 xuống còn 42,96% năm 2015 và còn 20,17% năm 2020;  

- Tỷ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện có sự phát triển mạnh 

mẽ, tăng từ 29,72% năm 2010 lên 47,13% năm 2015 và đạt 73,73% năm 2020; 

- Tỷ trọng các ngành công nghiệp cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải tăng từ 2,50% năm 2010 lên 2,61% năm 2015, nhưng giảm xuống 
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còn 1,19% năm 2020. 

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp như trên là kết quả của việc đẩy mạnh thu 

hút đầu tư vào phát triển các ngành công nghiệp sản xuất điện, công nghiệp chế 

biến, chế tạo mới cùng với việc đẩy mạnh chế biến sâu tài nguyên khai thác tại 

chỗ, đặc biệt là các ngành khai thác khoáng sản titan. Song với tốc độ phát triển 

nhanh của ngành sản xuất điện với quy mô lớn, nhiều dự án đầu tư được triển 

khai đầu tư từ giai đoạn trước, phát huy hiệu quả vào giai đoạn 2011-2020. 

Nếu trừ công nghiệp sản xuất điện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

luôn chiếm vị trí dẫn đầu trong suốt những năm đầu của giai đoạn 2011-2020, 

song có xu hướng giảm trong giai đoạn 2016-2020. 

b). Ngành xây dựng  

Việc tỷ trọng ngành công nghiệp tăng nhanh làm cho tỷ trọng ngành xây 

dựng giảm tương tứng trong tổng VA ngành công nghiệp và xây dựng giai đoạn 

2011-2020, giảm từ 31,05% năm 2010 xuống 18,47% năm 2015 và còn 12,41% 

năm 2020. Chuyển dịch cơ cấu VA của các lĩnh vực xây dựng trong nội ngành 

cũng có sự thay đổi trong thời gian vừa qua: 

- Lĩnh vực xây dựng nhà các loại giảm 43,77% năm 2010 xuống còn 

42,93% năm 2015 và tăng nhanh trở lại đạt 59,50% năm 2020; 

- Lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có xu hướng giảm từ 

44,79% năm 2010 xuống 40,27% năm 2015 và còn 34,32% năm 2020; 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng từ 11,44% năm 2010 lên 16,79% 

năm 2015, nhưng giảm nhanh còn 6,18% năm 2020. 

Điều này cho thấy nhu cầu xây dựng nhà (trong đó có nhà ở) các loại tăng, 

đóng góp từ các hoạt động xây dựng nhà tăng nhanh, song đóng góp của các hoạt 

động xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật giảm nhanh.   

3.3. Tổ chức sản xuất và bố trí không gian công nghiệp  

a). Tổ chức sản xuất  

Theo số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2019 do Tổng cục Thống kê thực 

hiện, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 1.189 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực công nghiệp và xây dựng, trong đó có 693 doanh nghiệp (chiếm 58,3%) hoạt 

động trong lĩnh vực công nghiệp. 

Phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xây 

dựng là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chiếm 94,1%. Các doanh nghiệp này 

chủ yếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm 98,5%, còn lại là doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài (trong đó có 9 doanh nghiệp 

nhà nước và 53 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số lượng doanh nghiệp lớn nhất 

trong lĩnh vực công nghiệp (chiếm 69,7%), song phát triển còn chậm, có quy mô 

nhỏ, công nghệ lạc hậu, sản phẩm mới còn ít, sức cạnh tranh yếu, hiệu quả thấp. 

b). Bố trí không gian phát triển công nghiệp  
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Hoạt động công nghiệp của tỉnh chủ yếu được bố trí trong các khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó: 

(1). Không gian phát triển các khu công nghiệp (KCN) 

Tính đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận quy hoạch phát triển 9 KCN19, với tổng quy mô diện tích 3.003,43 ha.  

Các KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đang đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng và thu hút đầu tư, gồm 8 KCN (Phan Thiết I & II; Hàm Kiệm I & II; 

Sông Bình, Tuy Phong, Sơn Mỹ I và Tân Đức), với tổng diện tích 2.463,43 ha.  

KCN Sơn Mỹ II (540 ha) đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền 

bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng. Cụ thể như sau:  

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong 

các KCN ổn định, góp phần làm tăng giá trị sản suất công nghiệp, kim ngạch xuất 

khẩu, nộp ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Trong 5 

năm qua, có 34 dự án được cấp phép đầu tư, nâng tổng số các dự án trong các 

KCN hiện nay là 84 dự án (gồm 39 dự án có vốn trong nước và 22 dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài). Trong số các dự án được cấp phép đầu tư, có 61 dự án đã đi 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu tăng bình quân từ 10-12%/năm. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đã góp phần giải quyết ngày càng nhiều 

việc làm cho người lao động ở địa phương, năm 2020 có trên 10.500 lao động 

làm việc tại các KCN, với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng. 

(2). Không gian phát triển các cụm công nghiệp (CCN) 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.182,8 ha. 

Trong đó, trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt bổ sung quy 

hoạch 04 cụm công nghiệp với diện tích 204,1 ha, thành lập mới 07 cụm công nghiệp 

nâng tổng số cụm công nghiệp được thành lập toàn tỉnh là 28/36 cụm công nghiệp, 

trong đó có 15 cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp, 01 cụm 

công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Phan Thiết làm chủ đầu tư.  

Các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước đầu tư, hoàn thiện 

kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư. Hiện có 04 cụm công nghiệp đầu tư hạ tầng 

tương đối hoàn chỉnh.  

Trong 5 năm (2016-2020) đã thu hút 21 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư 

2.261,44 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê 95,08 ha. Đến nay, toàn tỉnh có 23 cụm 

công nghiệp thu hút 171 dự án đầu tư/266,2 ha, chiếm khoảng 35,4% diện tích 

đất công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 8.200 lao động tại địa phương. 

 
19 Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án điều chỉnh bổ sung 

quy hoạch phát triển các KCN của tỉnh Bình Thuận. 
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Sản phẩm công nghiệp chủ yếu và sản phẩm công nghiệp xuất khẩu.  

3.4. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu và sản phẩm công nghiệp xuất khẩu  

Trong giai đoạn 2011-2020, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh 

đều tăng, thậm chí có những ngành tăng rất cao như điện sản xuất, sản phẩm may 

mặc, đá khai thác các loại... tuy nhiên có một số sản phẩm gạch các loại và muối 

hạt giảm, nguyên nhân chính từ nhu cầu thị trường và giá cả giảm, dẫn đến giảm 

sản lượng sản xuất. 

Các sản phẩm chủ yếu của tỉnh được phát triển trên cơ sở điều kiện, tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh như các sản phẩm: nước mắm, nước khoáng Vĩnh Hảo, đồ 

gỗ nội thất, giấy tự dính, sản phẩm đan lát, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục 

vụ du lịch... được giữ vững và phát triển khá ổn định.  

Bảng 2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh Bình Thuận 

 

TT Sản phẩm Đơn vị 2010 2015 2020 

Tăng BQ (%/năm) 

2011-

2015 

2016-

2020 

2011-

2020 

1 Đá khai thác các loại  1000 m3 991 2.050 2.350 15,65 2,77 9,02 

2 Gạch các loại triệu viên 873 710 650 -4,05 -1,75 -2,91 

3 Điện sản xuất  triệu Kwh 731 7.292 31.500 58,41 34,00 45,69 

4 Nước khoáng  triệu lít 52,7 83,1 115 9,54 6,71 8,12 

5 Muối hạt nghìn tấn 114,0 109,4 75 -0,82 -7,27 -4,10 

6 Nước mắm 1000 lít 30.831 36.730 42.200 3,56 2,82 3,19 

7 Thủy sản đông lạnh tấn 28.606 38.495 46.600 6,12 3,90 5,00 

8 Quần áo  triệu cái 10,2 12,4 27 3,98 16,40 10,02 

9 Nước máy triệu m3 22,9 35,4 38 9,10 1,32 5,14 

10 Nhân hạt điều  tấn 3.228 3.745 3.050 3,02 -4,02 -0,57 

11 Thức ăn gia súc Nghìn tấn 26 289 335 61,88 3,00 29,12 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Niên giám thống kê tỉnh Bình 

Thuận các năm 2010, 2015 và 2020 (Cục Thống kê Bình Thuận). 

Các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của Bình Thuận chủ yếu tập trung 

vào mặt hàng có lợi thế như may mặc, thủy sản (đông lạnh, khô), giày dép, đồ gỗ, 

phụ tùng ô tô, giấy cao cấp... với các thị trường xuất khẩu gồm 56 quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên thế giới (trong đó thị trường châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất với 

trên 60%, phần còn lại là thị trường châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu 

Phi) và đã tham gia hầu hết thị trường các nước là thành viên của các Hiệp định 

thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết (CPTPP, EVFTA, RCEP...).  

Một số thị trường xuất khẩu chính của tỉnh: (i) thị trường Nhật Bản (với 
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các sản phẩm như tôm, cá, mực, bạch tuột đông lạnh, hàng may mặc, sản phẩm 

giấy); (ii) thị trường Hoa Kỳ (với các sản phẩm như tôm đông lạnh, cá đóng hộp, 

giày dép, đồ gỗ nội thất, sản phẩm giấy); (iii) Đài Loan (với sản phẩm chủ yếu là 

hàng may mặc); (iv) Hàn Quốc (với các sản phẩm thủy sản như mực, bạch tuộc 

đông lạnh, mực khô); và (v) một số nước Châu Âu như: Đức, Anh, Ý (với các sản 

phẩm chủ yếu là mặt hàng thuỷ sản, đồ gỗ, giày dép...). Ngoài ra, sản phẩm muối 

sạch, muối tinh có giá trị cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. 

3.5. Đánh giá chung  

a). Kết quả đạt được 

(1). Ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh tiếp tục phát triển. Tốc độ 

tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng bình quân đạt 

cao hơn mức bình quân của cả nước (7,33%/năm) và của vùng Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền Trung (10,06%/năm) cùng thời kỳ.  

(2). Công nghiệp sản xuất điện thuộc nhóm ngành có hoạt động có hiệu quả nhất 

và có đóng góp lớn trong nền kinh tế của tỉnh. Tiềm năng về năng lượng được phát 

huy tốt, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao, là động lực 

chính thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh; đặc biệt, cùng với nhiệt điện than, 

các dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư, hòa lưới điện quốc gia, đã góp phần 

đưa Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp năng lượng, từng 

bước trở thành một trung tâm năng lượng lớn của cả nước. 

(3). Công nghiệp chế biến, chế tạo thuộc nhóm ngành có hiệu quả hoạt 

động tương đối tốt, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo 

đều có có gia tăng lợi nhuận trước thuế cao nhất trong các ngành kinh tế. Thu 

nhập của người lao động trong ngành cũng gia tăng khoảng 50% so với giai đoạn 

trước, đạt mức 5 triệu đồng/tháng/lao động (năm 2019). 

(4). Tổ chức sản xuất và bố trí không gian phát triển các ngành công nghiệp 

trên địa bàn phù hợp với điều kiện của tỉnh. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong 

các lĩnh vực công nghiệp có xu hướng tăng đều trong giai đoạn 2011-2020. Bố trí 

phát triển công nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển, các khu, cụm công nghiệp 

được tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thu hút đầu tư sản xuất, kinh 

doanh trong khu, cụm, đảm bảo công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn và đảm 

bảo môi trường trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

(5). Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, ngành 

xây dựng từng bước củng cố, nâng cao năng lực hoạt động, số lượng doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tăng nhanh đạt 496 doanh nghiệp (số liệu điều 

tra năm 2019), gấp 2,2 lần so với năm 2010 và gấp 1,4 lần so với năm 2015, đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động xây dựng trong địa bàn tỉnh.. 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 
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(1). Những khó khăn, hạn chế 

- Ngành công nghiệp phát triển chưa đồng bộ, chưa có sự bứt phá lớn, còn 

gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghiệp năng lượng; công 

nghiệp khai khoáng chưa có định hướng phù hợp, phát triển còn chậm, nhất là 

công nghiệp chế biến sâu quặng titan theo hướng hiện đại gắn với khai thác hợp 

lý nguồn nguyên liệu titan.  

- Công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển chậm, tỷ trọng công nghiệp chế biến 

chưa cao, chưa phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu của địa phương. Khả năng cạnh 

tranh sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, 

công nghiệp chế biến lâm sản chủ yếu là tự phát, chưa vững chắc. 

- Các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án sản xuất các thiết bị 

điện, linh kiện điện tử, lắp ráp máy móc, ô tô, xe máy, sản xuất phụ trợ cho ngành 

năng lượng (sản xuất tấm pin mặt trời, chế tạo cơ khí, sản xuất thiết bị điện dưới 

nước...) chưa thực sự hiệu quả; nhân lực có tuy nghề kỹ thuật, nhân lực chất lượng 

cao còn thiếu... 

- Hoạt động kinh doanh của các KCN, CCN chưa hiệu quả, tỷ lệ thu hút 

đầu tư và lấp đầy các KCN, CNN đạt thấp. Hạ tầng giao thông kết nối các KCN, 

CCN với hạ tầng quốc gia và của tỉnh còn hạn chế, chưa thuận lợi, nhất là hạ tầng 

giao thông. Hạ tầng kỹ thuật trong các KCN, CCN còn thiếu, chưa đồng bộ, nhưng 

đầu tư còn chậm... Hoạt động sản xuất trong các KCN, CCN chưa có dự án đầu 

tư trong lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ hiện đại còn ít và suất đầu 

tư thấp, bình quân khoảng 42 tỷ đồng/ha. 

- Mặc dù ngành xây dựng có số lượng doanh nghiệp lớn, tuy nhiên các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu tư 

vấn thiết kế, giám sát với các công trình hiện đại, kỹ thuật cao như các công trình 

xây dựng hạ tầng nhà máy điện, sân bay, cảng biển... chủ yếu là các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình, chưa tạo ra giá trị gia tăng cao.  

(2). Nguyên nhân chủ yếu 

- Kết cấu hạ tầng tuy đã được đầu tư khá, song so với yêu cầu phát triển 

vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ; tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất 

thường đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh; các doanh nghiệp đa phần có 

quy mô vừa và nhỏ, sức cạnh tranh thấp.  

- Việc chồng lấn giữa quy hoạch dự trữ, quy hoạch phân vùng thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan với các quy hoạch phát triển điện gió, 

điện mặt trời, du lịch... chậm được tháo gỡ.  

-  Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư chưa đồng bộ, chưa đủ sức hấp dẫn để 

thu hút các nhà đầu tư lớn. Việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh vực công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn nhiều khó khăn. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư 
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hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Hạ tầng phục vụ cho hoạt động khai thác còn hạn chế (giao thông kết nối, 

cấp nước, xử lý nước tải...), công nghệ khai thác chưa đồng bộ... gây tác động 

nhiều đến môi trường sinh thái… việc khảo sát, đánh giá trữ lượng và chất lượng 

còn sơ bộ, chưa có cơ sở vững chắc chắn để thu hút đầu tư.  

- Phần lớn các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ còn lạc hậu, chưa 

có nhiều sản phẩm mới, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu trên thị trường, 

thiếu vốn đầu tư cho phát triển và hiện đại hoá công nghệ, nguồn nguyên liệu 

chưa ổn định, phụ thuộc vào nhập khẩu. 

- Công tác đầu tư nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm mới, trong 

khi thị trường thế giới có nhiều biến động, giá cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

của tỉnh như khoáng sản titan, cao su, hạt điều sụt giảm sâu. Ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, đổi mới công nghệ chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. 

Nguồn lực thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hạn chế, hồ 

sơ thủ tục yêu cầu cao, mức hỗ trợ thấp nên đã hạn chế hiệu quả. 

- Công tác nhận định, dự báo tình hình từ khi xây dựng chính sách, lập các đề 

án phát triển công nghiệp chưa lường hết được những khó khăn, thách thức. Nhiều 

nội dung đầu tư tạo tiền đề thu hút phát triển công nghiệp hỗ trợ chưa được triển khai 

thực hiện, nhất là các điều kiện về kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực...  

- Hạ tầng kết nối các KCN, CCN với hạ tầng quốc gia và hạ tầng kỹ thuật 

trong các KCN, CCN cần nguồn lực đầu tư lớn, song chưa có nhiều nhà đầu tư 

quan tâm đầu tư hạ tầng, nguồn vốn ngân sách địa phương hạn chế... Hạ tầng kỹ 

thuật hạn chế, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối làm tăng chi phí... đã cản trở 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khó thu hút các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh 

vực sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp hỗ trợ. 

4. Thực trạng phát triển các ngành dịch vụ 

4.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ 

a). Tăng trưởng và đóng góp của các ngành dịch vụ vào kinh tế của tỉnh 

(1). Giá trị tăng thêm (VA) của các ngành dịch vụ có sự gia tăng nhanh về 

số lần. Năm 2010, VA (giá hiện hành) của các ngành dịch vụ đạt 8.046,1 tỷ đồng, 

năm 2015 đạt 17.238,1 tỷ đồng (gấp 2,14 lần năm 2010) và năm 2020 đạt 26.743 

tỷ đồng (gấp 1,22 lần năm 2015 và 3,32 lần năm 2010).  

(2). Tốc độ tăng trưởng (VA) bình quân các ngành dịch vụ của tỉnh giai 

đoạn 2011-2020 đạt 7,15%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước 

(6,44%/năm) và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (6,04%/năm). 
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Trong đó: ngành công nghiệp tăng bình quân 16,21%/năm; ngành xây dựng tăng 

bình quân 7,38%/năm.   

(3). Các ngành dịch vụ của tỉnh có xu hướng dịch chuyển phù hợp với xu 

hướng chung của cả nước. Tỷ trọng đóng góp của các ngành dịch vụ ở mức 

34,18% năm 2020. 

b). Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ  

Trong các ngành dịch vụ, có nhóm ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ; nhóm 

ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; nhóm ngành dịch vụ giáo dục và y tế, là ba nhóm 

ngành (với 6/47 ngành dịch vụ theo phân ngành cấp II) có mức đóng góp cao nhất 

(chiếm khoảng 55,98%) trong tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ và 

hoạt động ổn định, có sự gia tăng. Tuy nhiên, đến năm 2020, các ngành dịch vụ 

cũng bị ảnh hưởng bởi xu thế giảm nhẹ (so với năm 2019) đóng góp của khối 

ngành này trong nền kinh tế của cả nước bởi tình hình dịch bênh Covid-19 kéo 

dài. Trong đó: 

Tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong tổng 

giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ có mức cao nhất và tăng từ 14,81% năm 

2010 lên 18,45% năm 2015 và đạt 20,15% năm 2020.  

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một số dịch vụ (thuộc nhóm các dịch vụ khác) 

có mức đóng góp cao và ổn định trong tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch 

vụ như: dịch vụ vận tải (3,48%); dịch vụ tài chính ngân hàng và bảo hiểm 

(6,84%); dịch vụ từ các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà 

nước... (5,65%). 

4.2. Thực trạng phát triển một số phân ngành dịch vụ chủ yếu  

(1). Về thương mại nội địa 

Trong giai đoạn 2011-2020, hoạt động thương mại của tỉnh đã thu hút được 

các nguồn lực xã hội từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển du lịch (siêu thị, trung tâm thương 

mại, khách sạn, nhà hàng...). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng tăng trưởng bình quân đạt 8,21%/năm (trong đó, giai đoạn 2011-2015 đạt 

bình quân 8,96%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 7,47%/năm). 

(2). Về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ  

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh có mức tăng nhanh, 

từ 227,7 triệu USD năm 2010 lên 483,2 triệu USD năm 2015 (gấp 2,1 lần năm 

2010) và đạt 736,6 triệu USD năm 2019 (gấp 1,5 lần năm 2015 và 3,2 lần năm 

2010), sang năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế, kim 

gạch xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt 554,9 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ giai đoạn 2011-2019 đạt bình quân 13,93 %/năm 
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(tuy nhiên tính cả giai đoạn 2011-2020 đạt bình quân 9,32%/năm). 

Cùng với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực sản xuất của tỉnh, các sản 

phẩm hàng hoá và thị trường xuất khẩu của tỉnh ngày càng phong phú và mở 

rộng. Tuy nhiên, các sản phẩm (lợi thế của địa phương) đã qua chế biến có hàm 

lượng công nghệ cao và giá trị tăng thêm còn ít, xuất khẩu trực tiếp còn nhiều hạn 

chế, khó khăn trong công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá tiếp thị và phát 

triển thị trường nên hiệu quả xuất khẩu trong thời gian qua chưa cao. 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng bình quân giai đoạn 2011-2020  

khoảng 25,82%/năm. Tuy nhiên, tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh chỉ tăng 

mạnh từ năm 2017 trở lại đây, do sự phát triển mạnh mẽ của một số ngành công 

nghiệp có nhu cầu nhập khẩu trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu sản xuất... 

Tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tăng từ 78,5 triệu USD năm 2010 lên 170,5 

triệu USD năm 2015 và đạt 780,5 triệu USD năm 2020). 

(3). Dịch vụ du lịch 

Trong giai đoạn 2016-2019, ngành du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và 

đạt được những kết quả quan trọng, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng trưởng ổn 

định, tăng ở mức bình quân 11,2%/năm (Năm 2019 đón trên 6,4 triệu lượt khách 

tăng gần 1,9 triệu lượt khách so với năm 2016), trong đó khách quốc tế tăng bình 

quân 13,45%, khách nội địa tăng bình quân 10,93%. Doanh thu từ du lịch có mức 

tăng trưởng khá, tăng bình quân 18,7%/năm.  

Tuy nhiên, năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới diễn 

biến phức tạp, đã tác động rất nghiêm trọng tới ngành du lịch của tỉnh với sự sụt 

giảm mạnh về lượng khách lẫn doanh thu.  

Về thị trường và sản phẩm du lịch: khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận 

trong những năm qua chủ yếu là từ các thị trường Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, 

Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Malaisia, Hà Lan,... Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình 

dịch Covid-19 hiện nay chưa được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, việc hạn chế thu 

hút khách quốc tế đến Việt Nam cũng như Bình Thuận có khả năng sẽ kéo dài. 

Sản phẩm du lịch, Bình Thuận là điểm đến du lịch và thu hút du khách với 

các loại hình như: Du lịch thể thao biển, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn 

hóa - lễ hội, du lịch tâm linh..du lịch Bình Thuận trong thời gian qua có bước 

chuyển biến tiến bộ.  

Về liên kết phát triển sản phẩm du lịch, trên cơ sở sản phẩm lợi thế và tiềm 

năng phát triển du lịch của các địa phương, Bình Thuận hợp tác triển khai Chương 

trình liên kết Tam giác phát triển du lịch “Bình Thuận - Lâm Đồng - TP. Hồ Chí 

Minh” và đã đạt được kết quả nhất định. Ngoài ra, Bình Thuận cũng đã ký kết và 

triển khai thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch với Bình Phước và 

Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025; Chương trình liên kết kích cầu du lịch 
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an toàn với 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ; các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính 

liên ngành, liên vùng, trong đó chú trọng hợp tác phát triển với TP. Hồ Chí Minh 

và các tỉnh như Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Phú Yên... 

Thời gian qua tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát 

triển du lịch, trong đó đã tập trung chuẩn bị và đầu tư các dự án kè chống xói lở 

bờ biển; dự án kè phòng chống lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu; dự án khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; các dự án cấp nước và xử lý nước thải tập trung 

và hệ thống cống thu gom nước thải; các công trình cung cấp điện phục vụ du 

lịch; hạ tầng thông tin di động được đầu tư phát triển mạnh, sóng di động đã phủ 

đến tất cả các khu du lịch, cung cấp tốt các dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao 

(3G, 4G), dịch vụ truyền hình cáp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp du lịch, 

người dân và du khách. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm công tác đầu tư khôi phục, tôn tạo các di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được chú trọng. Các làng nghề sản 

xuất rau, hoa, cây cảnh, trang trại thanh long, trang trại chăn nuôi, các cơ sở sản 

xuất nước mắm, thanh long sấy, chế biến hải sản, sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ... được khuyến khích, hỗ trợ hoạt động, góp phần phục vụ tốt nhu cầu phát 

triển du lịch của tỉnh. 

Về nâng cao chất lượng dịch vụ: hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn 

tỉnh tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng cao, toàn tỉnh hiện có 576 cơ sở lưu 

trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 16.331 phòng. Ngoài ra, còn có 315 

biệt thự du lịch và 557 căn hộ du lịch. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 60 đơn vị 

hoạt động kinh doanh lữ hành, trong đó có 07 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 

quốc tế, 23 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 30 chi nhánh văn phòng đại diện, đại 

lý lữ hành... Lực lượng hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động là 59 người, trong 

đó có 27 hướng dẫn viên quốc tế và 32 hướng dẫn viên nội địa. Đội ngũ Thuyết 

minh viên đang làm việc tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh khoảng 60 

người, hầu hết đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng thuyết minh, ngoại ngữ. 

4.3. Đánh giá chung 

a). Kết quả đạt được 

(1). Hoạt động thương mại được mở rộng với sự tham gia của nhiều thành 

phần kinh tế, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của sản 

xuất và đời sống, góp phần ổn định giá cả thị trường tăng cường, thúc đẩy sản 

xuất phát triển, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong tỉnh (từ 

sản xuất nông nghiệp sang các ngành, lĩnh vực phi nông nghiệp), đáp ứng được 

nhu cầu của sản xuất, phục vụ tiêu dùng, phát triển xuất khẩu, góp phần vào tăng 

trưởng chung của nền kinh tế và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  
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(2). Một số ngành dịch vụ hoạt động có hiệu quả, với mức đóng góp và 

tăng trưởng cao trong nền kinh tế của tỉnh như: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và sửa 

chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, lưu trú, ăn uống là những ngành 

phụ thuộc nhiều vào thu nhập của người dân cũng như các hoạt động thương mại 

tại địa phương.  

(3). Mô hình tổ chức kinh doanh phát triển đa dạng, xuất hiện nhiều phương 

thức kinh doanh tiên tiến, hiện đại theo hướng chuyên nghiệp (trung tâm thương 

mại, siêu thị, của hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn…) có xu hướng ngày càng tăng. 

(4). Tổ chức thị trường, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường, giá cả, kết 

nối cung cầu hàng hóa ổn định. Hoạt động xúc tiến thương mại và củng cố, mở 

rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của tỉnh luôn được quan tâm, nhất là các sản 

phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng kết hợp quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch 

của tỉnh được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả, đặc biệt là công tác xúc tiến tiêu 

thụ quả thanh long hàng năm được thực hiện hiệu quả đã góp phần nâng cao giá 

trị, thương hiệu của tỉnh trong nước và quốc tế. 

(5). Hoạt động du lịch hoạt động khá sôi động trong giai đoạn 2011-2019,  

doanh thu từ hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Chất lượng phục 

vụ du khách tiếp tục được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động du 

lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được thực hiện 

thường xuyên. Gắn kết giữa quy hoạch phát triển du lịch và phát triển đô thị biển, 

hạ tầng đô thị kết hợp du lịch được quan tâm.  

(6). Năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, các thành 

phần kinh tế đầu tư nâng cao chất lượng vận tải, chú trọng mục tiêu an toàn và 

tiện lợi. Việc phát triển các dịch vụ logistic và hậu cần bằng đường biển vẫn đang 

được thu hút, triển khai dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần - Logistics Bình Thuận 

(tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong), hoàn thành đưa vào hoạt động Cảng Quốc 

tế Vĩnh Tân. Mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, sự tham gia của 

nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính làm phong phú thêm các loại hình 

dịch vụ tiện ích. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh 

vực thực hiện khá tốt. 

(7). Hoạt động tín dụng tiếp tục phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tiếp tục 

được mở rộng; tín dụng tăng trưởng khá cao. Vốn tín dụng được tập trung chủ yếu 

cho sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế 

- Ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020 chưa có 

phát triển đột phá. Thị trường thương mại nội địa phát triển chưa đồng đều, kênh 
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phân phối hiện đại còn ít; tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 

lượng vẫn còn xảy ra. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa chưa có sự đột phá, chất 

lượng, mẫu mã hàng hoá chưa đa dạng, tính cạnh tranh thấp. Công tác xúc tiến 

xuất khẩu triển khai chưa nhiều, dự báo tình hình nhu cầu thị trường xuất khẩu 

có lúc còn bị động nên chưa có thông tin, khuyến cáo kịp thời cho người sản xuất.  

- Mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại phát triển chưa nhiều, phân bố 

chưa hợp lý theo không gian, cơ sở vật chất chưa hiện đại, khả năng đáp ứng nhu 

cầu mua sắm còn hạn chế, nhất là phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. 

Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động của các siêu thị, trung tâm thương mại còn hạn chế 

và về số lượng và chất lượng dịch vụ... Năng lực cạnh tranh của ngành thương 

mại tỉnh còn rất hạn chế. Mối quan hệ giữa sản xuất với lưu thông phân phối chưa 

chặt chẽ, chưa gắn kết thương mại với sản xuất và dịch vụ. Chưa có hệ thống kinh 

doanh của các tập đoàn kinh tế lớn. 

- Còn thiếu các chợ đầu mối bán buôn (chưa nhiều), quy mô trung bình của 

một chợ còn rất nhỏ, khó có khả năng mở rộng khi có nhu cầu tăng cao và khó 

khăn cho công tác quản lý, nhất là quản lý vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm và an toàn giao thông. Mô hình tổ chức và quản lý chợ chưa hiệu quả, 

nhiều chợ chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhiều chợ nông thôn, miền núi đã 

xuống cấp nhưng không có kinh phí để cải tạo nâng cấp; phương thức kinh doanh 

và các hình thức giao dịch chủ yếu trên chợ hiện nay còn lạc hậu, các dịch vụ hỗ 

trợ kinh doanh như lưu giữ, vận  chuyển, cung cấp thông tin, kiểm định hàng 

hoá... còn thiếu. 

- Du lịch phát triển chưa mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, chưa phát 

huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Số dự án du lịch chưa triển khai còn nhiều, 

chưa thu hút được các nhà đầu tư mang tầm quốc tế và khu vực để tạo động lực 

mới cho du lịch phát triển. Việc đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, khai thác du 

lịch sinh thái, du lịch thám hiểm núi, rừng, hồ, thác... còn yếu. Các loại hình, sản 

phẩm du lịch chưa thật đa dạng, thiếu hấp dẫn, hoạt động vui chơi, giải trí sau 

nghỉ dưỡng còn đơn điệu. Các thiết chế văn hóa như: Bảo tàng, thư viện, trung 

tâm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, các khu vui chơi giải trí, ẩm thực về đêm… 

chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch. Việc liên kết, hợp tác với các tỉnh, 

thành lân cận trong khu vực, trong nước và quốc tế còn nhiều hạn chế. Nhân lực 

du lịch chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật 

tự tại các khu, điểm du lịch vẫn còn diễn ra gây ảnh hưởng đến các hoạt động du 

lịch trên biển. Việc quản lý du lịch trên địa bàn còn nhiều bất cập. 

- Các loại hình dịch vụ khác cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của 

tỉnh hiện hiện nay. Tuy nhiên, mô hình, phương thức kinh doanh chưa đổi mới, 

đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, hiện đại. 

(2). Nguyên nhân chủ yếu 
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- Xuất phát điểm về phát triển kinh tế của tỉnh còn thấp, sức cạnh tranh của 

nền kinh tế còn yếu; hệ thống doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ đều 

là doanh nghiệp nhỏ, khả năng tài chính hạn hẹp; tổ chức thông tin (tiếp cận và 

xử lý, dự báo thông tin) thị trường còn hạn chế, bị động trong sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ; quản lý phát triển trong hoạt động thương mại, dịch vụ còn hạn chế, chưa 

tiếp cận được với các hình thức kinh doanh hiện đại. 

- Sản xuất hàng hóa chưa phát triển, đặc biệt là hàng tiêu dùng, mặt hàng 

sản xuất thiếu sức cạnh tranh, giá trị gia tăng thấp... thu nhập của người dân chưa 

cao... làm giảm nguồn hàng cung ứng và sức mua trên thị trường. Từ cuối năm 

2019 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp... ảnh 

hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia và cả nước nói chung 

và của tỉnh Bình Thuận nói riêng, nhất là các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 

doanh và tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ... 

- Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ chưa 

hiệu quả, do đó chưa hấp dẫn được doanh nghiệp (lớn), tập đoàn thương mại đầu 

tư kinh doanh trên địa bàn, nhất là lĩnh vực đầu tư, quản lý khai thác các trung 

tâm thương mại và mạng lưới chợ. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành dịch vụ 

còn hạn chế, chưa được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng giao thông (các 

tuyến QL và đường tỉnh) xuống cấp, cùng với việc đường cao tốc đi qua địa bàn 

đang đầu tư xây dựng, chưa hoàn thành nên chưa đáp ứng được nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa và các hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống hạ tầng các KCN, 

CCN trên địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ... làm giảm hiệu quả thu hút các nhà 

đầu tư dến sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, 

- Các mô hình, phương thức tổ chức cung ứng dịch vụ và hiệu quả hoạt 

động quản lý còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu 

ngày càng cao của các hoạt động cung cấp dịch vụ. Việc huy động, sử dụng các 

nguồn lực trong xã hội còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

5. Thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội   

5.1. Thực trạng lao động, việc làm  

a). Kết quả đạt được 

- Về dân số, quy mô dân số tương đối lớn so với các tỉnh trong vùng và có 

xu hướng ngày một gia tăng. Mật độ dân số thấp hơn mức trung bình của cả nước 

và vùng. Cơ cấu dân số khá cân bằng giữa nam và nữ. Đặc biệt, Bình Thuận đang 

ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng (cơ hội để tỉnh khai thác phát triển kinh tế); 

chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, tuổi thọ trung bình của người dân 

đạt 74,5 tuổi cao hơn mức bình quân cả nước 0,9 năm, cao hơn mức bình quân 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1,5 năm. 
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- Về lao động, việc làm, quy mô lao động của tỉnh lớn so với các tỉnh trong 

vùng (đứng thứ 6/14 tỉnh/thành). Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia 

LLLĐ đạt 79% lớn hơn so với mức trung bình của cả nước. Chất lượng nguồn 

nhân lực không ngừng được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng cao). 

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, từ những ngành 

nghề/khu vực tạo giá trị gia tăng thấp sang ngành nghề/khu vực có giá trị gia tăng 

cao. Thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện. 

Năng suất lao động ngày càng tăng; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ngày 

càng giảm; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; an sinh phúc lợi 

được đảm bảo; các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; các quyền, nghĩa vụ 

chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, thanh niên, phụ nữ... được thực hiện tốt. 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế: 

- Về dân số: 

 Tình trạng già hoá dân số (số người từ 60 tuổi trở lên) có xu hướng tăng 

nhanh; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh duy trì ở mức cao hơn trung 

bình của cả nước; phân bố dân cư chưa hợp lý, phần lớn dân số tập trung ở khu 

vực nông thôn. Đặc biệt, một số địa phương mật độ dân số tập trung quá cao, ví 

dụ như huyện đảo Phú Quý và thành phố Phan Thiết, trong khi có địa phương 

mật độ dân số chỉ đạt khoảng 69 người/km2 (như huyện Bắc Bình). Tỷ lệ dân số 

chưa đi học và chưa học hết tiểu học vẫn ở mức cao so với cả nước20.  

- Về lao động, việc làm: 

Chất lượng nguồn nhân lực tuy đã được cải thiện nhưng nhìn chung chưa 

đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động 

qua đào tạo nghề còn thiếu. Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn lớn (phân tích 

từ số liệu do Cục thống kê tỉnh cung cấp); tỷ lệ lao động đào tạo ngắn hạn và sơ 

cấp còn nhiều; thiếu lao động lành nghề, các chuyên gia kỹ thuật và quản lý giỏi. 

Tốc độ chuyển dịch lao động từ khu vực nông thôn sang thành thị diễn ra 

chậm. Tỷ lệ lao động ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản duy trì ở 

mức khá cao so với trung bình cả nước. Tỷ trọng lao động làm việc tại khu vực 

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên tổng số lao động còn thấp. 

Tỷ lệ thất nghiệp có giảm so với năm 2010 nhưng vẫn cao hơn mức trung 

bình cả nước. Tương tự, tỷ lệ thiếu việc làm của tỉnh cũng cao hơn so với trung 

bình của cả nước, đặc biệt là khu vực nông thôn. Lao động nông thôn luôn là đối 

tượng yếu thế, dễ bị tác động, ảnh hưởng bởi các cú sốc của nền kinh tế cũng như 

 
20 Cụ thể, năm 2020, toàn tỉnh có 6,6% dân số chưa đi học (cả nước là 5,1%) và 29,9% dân số chưa học hết tiểu 

học (cả nước là 22,7%). 
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các yếu tố thiên tai, dịch bệnh. 

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động bộc lộ 

nhiều bất cập và chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động/thị trường lao 

động. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm đạt kết quả chưa cao; thông tin 

thị trường lao động chưa bao phủ, liên kết được với thị trường lao động của vùng. 

Chất lượng việc làm chưa cao. Tỷ lệ lao động làm việc ở khu vực phi chính thức 

vẫn cao hơn khu vực chính thức. Số lượng việc làm bền vững chiếm tỷ trọng nhỏ.  

(2). Nguyên nhân chủ yếu: 

- Tổng tỷ suất sinh (TFR) liên tục giảm, từ 2,09 con/phụ nữ con năm 2010 

xuống 2,04 con/phụ nữ năm 2015 và 1,96 con/phụ nữ năm 2020 (thấp hơn mức bình 

quân chung của cả nước)21. Bình Thuận hiện nằm trong nhóm 21 tỉnh, thành phố 

có mức sinh thấp toàn quốc. Bên cạnh đó, tuổi thọ bình quân của người dân tăng 

nhanh là 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng già hoá dân số ở địa phương.  

- Chưa kiểm soát được tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi. 

- Chưa có giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp. Ví dụ như chính sách việc 

làm, thu nhập, chính sách giáo dục, y tế... để thu hẹp khoảng cách chênh lệch dân 

cư giữa các địa phương. 

- Công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các điều kiện cần thiết đưa trẻ 

tới trường và hạn chế tình trạng bỏ học chưa được các cấp chính quyền thực hiện 

một cách hiệu quả. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 

sang khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ còn chậm; nguồn cung việc làm 

chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân (thị trường lao động còn hạn chế, tỷ lệ 

việc làm mới được tạo ra chưa tương ứng với sự gia tăng về số lượng lao động). 

- Nhận thức của người dân/người lao động về sự cần thiết, tầm quan trọng của 

đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động còn hạn chế. 

- Năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và đội ngũ nhân lực 

làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động chưa đáp 

ứng được đòi hỏi thực tiễn. 

5.2. Thực trạng phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

a). Kết quả đạt được 

(1). Giáo dục mầm non: 

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật (trường lớp) được phân bố ở khắp các địa 

phương trên địa bàn tỉnh và ngày càng được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, 

 
21 Tổng tỷ suất sinh trung bình của cả nước năm 2020 là 2,12 con/phụ nữ. 
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xây dựng mới. XHH đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ (số trường ngoài công 

lập tăng); tỷ lệ phòng học kiên cố hoá tăng; tỷ lệ học sinh/lớp thấp hơn trung bình 

cả nước tạo cơ hội chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt hơn; tỷ lệ trường đạt chuẩn 

quốc gia tăng nhanh. 

Quy mô học sinh bậc mầm non (mẫu giáo và nhà trẻ) tăng khá nhanh; Công 

tác giáo dục, tuyên truyền, vận động trẻ em đi học luôn đạt thành tích ấn tượng. 

Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường luôn đạt mức cao hơn trung bình cả nước.  

Đội ngũ giáo viên mầm non phát triển về số lượng và từng bước được 

chuẩn hoá về chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác chăm sóc, 

giáo dục trẻ em bậc mầm non. Năm 2016, Bình Thuận đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công nhận là tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

(2). Giáo dục phổ thông: 

Tổng số học sinh có sự gia tăng. Hệ thống trường, lớp cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu học tập của học sinh cả về số lượng, loại hình trường, quy mô học 

sinh/lớp. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học ngày càng được đầu tư kiên cố hoá, 

tỷ lệ phòng học tạm giảm, tỷ lệ phòng học được kiên cố hoá tăng. Đặc biệt cấp 

trung học cơ sở theo thống kê, tất cả các phòng học ở cấp này đều đã được kiên 

cố, không còn phòng học bán kiên cố và phòng học tạm. Trang thiết bị giảng dạy 

cơ bản đáp ứng yêu cầu việc dạy và học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày 

càng tăng. 

Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá ở đa số các cấp học.  

Công tác quản lý ngành đang từng bước được đổi mới theo tinh thần cải 

cách giáo dục toàn diện và được triển khai ở hầu hết các cơ sở trường học. Chất 

lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh khá giỏi và đạt hạnh 

kiểm tốt tăng, tỷ lệ học sinh học lực yếu, kém và hạnh kiểm yếu giảm. Tỷ lệ học 

sinh phổ thông lưu ban giảm đi đáng kể nhất là cấp trung học cơ sở và trung học 

phổ thông.  

(3). Giáo dục thường xuyên: 

Hệ thống giáo dục thường xuyên phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, 

tạo cơ hội để người dân tham gia học tập suốt đời. Các lớp học văn hoá, bổ túc 

văn hoá cho từng đối tượng, độ tuổi, thành phần đã được tổ chức ở các địa 

phương thu hút ngày càng nhiều học viên tham gia, góp phần xoá mù chữ, duy 

trì vững chắc thành tích phổ cập giáo dục tiểu học đã đạt được. Đồng thời, tạo 

điều kiện cho người nghèo, người yếu thế, dân tộc thiểu số… những đối tượng 

chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tham gia bổ sung kiến thức. 

Giáo dục thường xuyên cùng với giáo dục phổ thông đã và đang đóng góp tích 

cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của 
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địa phương. 

(4). Giáo dục nghề nghiệp: 

Mạng lưới các cơ sở GDNN ngày càng phát triển và phân bố tại tất cả các 

địa phương trên địa bàn tỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy được đầu tư, 

nâng cấp hàng năm, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy. Ngành nghề đào 

tạo luôn được điều chỉnh, bổ sung đáp ứng theo xu thế của thị trường lao động. 

Đội ngũ giáo viên/giảng viên gia tăng ở một số cơ sở GDNN như các trường trung 

cấp, trung tâm GDNN. 

(5). Giáo dục đại học: 

Trên địa bàn tỉnh có 01 trường đại học Phan Thiết (đại học tư thục), được 

thành lập từ năm 2009. Đào tạo trình độ cử nhân (đại học) trở lên. Cơ sở vật chất 

kỹ thuật, đội ngũ giáo viên/giảng viên được được đánh giá ở mức khá. Đáp ứng 

cơ bản điều kiện dạy và học. Các chương trình đào tạo của trường tương đối đa 

dạng về ngành nghề, chuyên môn. Hàng năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo 

được số lượng sinh viên tương đối khá, đa phần sinh viên tốt nghiệp ra trường 

đều có cơ hội tìm được việc làm. 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế 

- Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông: 

Số lượng học sinh đi học đúng độ tuổi các cấp mặc dù có sự gia tăng, song 

tỷ lệ vẫn còn khá thấp so với trung bình cả nước. Cụ thể, năm học 2020-2021 

cấp trung học cơ sở tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 90%, cấp trung học 

phổ thông đạt 50%. Tình trạng học sinh các cấp lưu ban, bỏ học vẫn chưa được 

cải thiện, nhất là cấp tiểu học.  

Hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp chưa được nâng cấp đồng bộ. Số lượng 

phòng học bán kiên cố, phòng học tạm tuy đã giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ lớn, 

nhất là cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Xã hội hoá giáo dục diễn ra 

còn chậm ở tất cả các cấp học. 

Đội ngũ giáo viên/nhà giáo tuy đã có sự cải thiện nhưng vẫn còn bộc lộ 

nhiều hạn chế, bất cập như thiếu giáo viên nhất là giáo viên dạy các môn chuyên, 

ngoại ngữ. Giáo viên mầm non tuy có tăng nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu 

cầu quy định tại Điều lệ trường, lớp. Giáo viên ở cấp trung học cơ sở, trung học 

phổ thông có xu hướng giảm nhanh và phân bố không đều ở các huyện thị, thành 

phố; trình độ giáo viên chưa đồng đều giữa các cấp học cũng như giữa các địa 

phương trong tỉnh.  

- Đối với giáo dục nghề nghiệp: 

Công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo ở một số cơ sở giáo dục nghề 
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nghiệp còn nhiều bất cập. Số sinh viên/học viên tốt nghiệp hàng năm ở một số cơ 

sở đào tạo có xu hướng giảm trong khi quy mô sinh viên liên tục gia tăng hàng 

năm. Số lượng sinh viên/học viên theo học trình độ trung cấp, cao đẳng tốt nghiệp 

hàng năm giảm, trong khi số lượng học viên tốt nghiệp trình độ sơ cấp tăng cao. 

Một số chương trình như đào tạo nghề ở nông thôn liên tục giảm cả về quy mô 

học viên, số lượng tuyển mới hàng năm và số học viên tốt nghiệp hàng năm.  

Về cơ cấu ngành nghề đào tạo ở một số trường có sự trùng lắp, gây ra khó 

khăn trong tuyển sinh, lãng phí nguồn lực. 

Phân bố không gian các cơ sở GDNN chưa hợp lý, đa số các cơ sở đào tạo 

nghề tập trung tại thành phố Phan Thiết (03 trường Cao đẳng, 2 trường trung cấp 

và 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp). Việc tập trung quá đông các cơ sở GDNN 

tại thành phố Phan Thiết có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh của các địa phương 

khác trong tỉnh. 

- Đối với giáo dục đại học: 

Chất lượng đào tạo chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của xã hội dẫn đến 

tình trạng quy mô sinh viên, quy mô tuyển sinh mới, số lượng sinh viên đại học 

tốt nghiệp hàng năm có xu hướng giảm nhất là trong 5 năm gần đây. Tỉnh Bình 

Thuận là một trong 6 tỉnh có số lượng sinh viên thấp nhất vùng. Số lượng sinh 

viên của Bình Thuận năm 2019 là 1.945 sinh viên bằng 1/7 số sinh viên của tỉnh 

Lâm Đồng (15.071 sinh viên), bằng 1/11 tỉnh Đồng Nai (21.247 sinh viên), bằng 

gần ½ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (4.247 sinh viên). 

(2). Nguyên nhân chủ yếu 

- Nhu cầu nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo hàng 

năm khá lớn. Tuy nhiên, nguồn lực của tỉnh luôn có hạn trong khi công tác XHH 

thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực này chưa đạt 

được mục tiêu đề ra. 

- Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò tầm 

quan trọng của giáo dục - đào tạo nhất là giáo dục phổ thông và giáo dục nghề 

nghiệp của một số địa phương, cơ quan chưa thực hiện tốt22. 

- Điều kiện kinh tế, thu nhập của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào 

dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, xa còn gặp nhiều khó khăn; học lực của 

một số học sinh còn chưa tốt cùng với các rào cản về văn hoá, phong tục tập quán 

 
22 Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số lượng học viên tuyển sinh mới hàng năm hệ Cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh giảm từ 924 học viên năm học 2016-2017 xuống còn 657 học viên năm học 2020-2021; 

tương tự, dạy nghề cho lao động nông thôn giảm số lượng tuyển sinh từ 7.103 học viên năm học 2016-2017 còn 

4.130 học viên năm học 2020-2021. Theo báo cáo điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê năm 2020, 

tỷ lệ lao động trong độ tuổi đang làm việc năm 2020 có trình độ sơ cấp chiếm 3,3% (cả nước 4,7%); trung cấp 

3,0% (cả nước 4,4%); cao đẳng 2,6% (cả nước 3,8%); đại học trở lên 6,7% (cả nước 11,1%). 
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của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho tỷ lệ học sinh bỏ học gia tăng. 

- Đào tạo nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, chất lượng đào tạo 

của một số cơ sở đào tạo chưa cao dẫn đến tình trạng bất cân đối về cơ cấu đào 

tạo ở một số trường trong những năm gần đây; cùng với đó là tình trạng sinh viên 

tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học không tìm được việc làm có xu hướng tăng23. 

5.3. Thực trạng phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ  

a). Kết quả đạt được  

(1). Về Số lượng các KHCN: Theo số liệu thống kê năm 2020, tổng số tổ chức 

đăng ký hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh là 27 tổ chức, bao gồm 4 đơn vị nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, 02 cơ sở giáo dục và đào tạo, 01 tổ chức dịch 

vụ khoa học và công nghệ và 20 tổ chức khoa học công nghệ khác. So với các tỉnh 

trong vùng, số tổ chức KHCN của tỉnh vẫn đứng ở vị trí khá cao (6/14 tỉnh/thành). 

(2). Phân bố các tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh 

Các tổ chức KHCN phân bố ở các địa phương, theo các ngành, lĩnh vực, 

nhưng tập trung nhiều nhất ở những nơi có mức độ đô thị hoá, hoặc những địa 

phương có trình độ phát triển kinh tế cao như thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, 

huyện Hàm Thuận Nam… 

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh đã tích cực phân bổ, khoanh vùng bố trí đất 

đai để ưu tiên phát triển KHCN, phát triển các khu thực nghiệm ứng dụng công 

nghệ sinh học, thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất giống thủy sản 

tập trung, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp hệ thống 

quản lý hiện đại, quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến đảm bảo an toàn vệ sinh 

theo chuẩn quốc tế; nghiên cứu tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh 

tế cao phục vụ xuất khẩu góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, 

nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. 

(3). Về cơ sở vật chất, trang, thiết bị của ngành:  

Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh đã thành lập 02 Trung tâm thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ (Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ; Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và đầu tư nâng cao 

năng lực cho 02 đơn vị này.  

Đã đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

có 9 doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp24 cung cấp các dịch vụ viễn 

 
23 Về chuyên ngành đào tạo, một số trường có chuyên ngành đào tạo trùng lặp, đặc biệt là Trường cao đẳng nghề 

Bình Thuận và Trường cao đẳng Cộng đồng. Các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo trùng lặp như: nhà hàng, khách 

sạn; các chuyên ngành về công nghiệp cơ khí. Số lượng học viên, sinh viên theo học các chuyên ngành này có xu 

hướng giảm, cho thấy sự lãng phí về nguồn lực cũng như những bất cập trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

24 Bao gồm: Viễn thông Bình Thuận, Viettel Bình Thuận, MobiFone Bình Thuận, Gmobile (Công ty Cổ phần 

Viễn thông Di động Toàn Cầu), Vietnamobile (Công ty Cổ phần viễn thông Vietnamobile), FPT Bình Thuận 
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thông băng thông rộng, cố định, di động 3G, 4G; truyền hình... hỗ trợ nghiên cứu 

và triển khai, nghiên cứu thử nghiệm mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản 

xuất, kinh doanh phục vụ người dân thăm quan, học tập kinh nghiệm.  

Ngoài ra, một số khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao cũng đang 

được tỉnh kêu gọi đầu tư. 

(4). Đội ngũ nhân lực có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Theo 

báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 toàn tỉnh có 2.504 lao động hoạt 

động trong lĩnh vực khoa học công nghệ25. Trong đó, riêng nhân lực làm việc trong 

các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 1.298 người. 

(5). Đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

Triển khai các dự án nghiên cứu kết hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi do Trung ương quản lý; bàn giao 

nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được nghiệm thu cho cho các đơn vị có chức 

năng liên quan trên địa bàn tỉnh để ứng dụng vào thực tiễn.  

(6). Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận 

ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025”26. Đã tiến hành thẩm định, đánh giá trình độ công nghệ, 

thiết bị đối với các doanh nghiệp và đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ lãi suất sau đầu 

tư theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh đối 

với một số doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao như: công ty TNHH rau quả 

Đông Nam Việt; công ty TNHH Hải Nam.  

(7). Tỉnh đã rất quan tâm, chú trọng tới việc liên kết, hợp tác giữa các cơ 

quan, tổ chức KHCN trên địa bàn với các đối tác, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài 

nước27.  

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế 

- Số lượng tổ chức KHCN của tỉnh giảm nhanh. Các tổ chức KHCN công 

lập vẫn chiếm tỷ trọng lớn (Theo thống kê, năm 2020 số tổ chức KHCN công lập 

là 21/27 tổ chức, chiếm 77,78%). Đáng chú ý là chưa có tổ chức KHCN có vốn 

đầu tư nước ngoài đầu tư hoạt động tại địa phương.  

 
(Công ty Cổ phần viễn thông FPT), VTVCab Bình Thuận, SCTV Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ 

thuật truyền thông HTV. 

25 Báo cáo 787/BC-SKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2020. 

26 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ký ban hành ngày 01 tháng 10 năm 

2020 về Quy định nội dung và định mức chi ngân sách thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

27 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 

Miền Nam, Trường đại học Bách Khoa Tp.HCM, Trường Đại học Nông lâm TP. .HCM. 
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- Hạ tầng KHCN tuy có bước phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu 

cầu/nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong bối cảnh kinh tế số, 

chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Thiếu sự 

tham gia của các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng khoa 

học công nghệ. Đặc biệt là chưa hình thành được khu công nghệ cao để thu hút 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước tham gia nghiên cứu, chuyển 

giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế. Các 

khu công nghiệp, khu đô thị tổng hợp hiện đang trong giai đoạn quy hoạch và đầu 

tư ở giai đoạn đầu. 

- Chưa hình thành được mạng lưới doanh nghiệp KHCN. Đến nay trên địa 

bàn tỉnh vẫn chưa hình thành được doanh nghiệp khoa học và công nghệ28. 

- Thị trường KHCN chưa được hình thành rõ nét, mặc dù tỉnh đã có nhiều 

nỗ lực nhằm khuyến khích, thúc đẩy hình thành thị trường KHCN, thông qua một 

loạt các giải pháp như: tăng cường hiệu quả quản lý sở hữu trí tuệ, phát triển cung 

cầu KHCN, khuyến khích thành lập doanh nghiệp KHCN, hợp tác KHCN…29. 

- Chất lượng của đội ngũ nhân lực KHCN tuy có sự gia tăng về số lượng, 

cải thiện về chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu/yêu cầu phát triển. 

- Tổng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực KHCN 

tăng nhưng chủ yếu cho lĩnh vực sự nghiệp KHCN. Trong khi nguồn đầu tư phát 

triển chiếm còn hạn hẹp, chưa thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành 

phần kinh tế ngoài nhà nước. 

(2). Nguyên nhân chủ yếu 

- Thu hút đầu tư vào lĩnh vực KHCN trong thời kỳ vừa qua chưa đạt kết 

quả tốt. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh phải cơ cấu, sáp 

nhập, giải thể một số tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh. 

- Thiếu sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế có tiềm lực. Trong khi nguồn lực 

nhà nước không thể đáp ứng nhu cầu đầu tư của lĩnh vực KHCN. 

- Cơ chế, chính sách của nhà nước đối với thị trường KHCN, đối với thu 

nhập, ưu đãi, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao bộc lộ nhiều bất cập và chậm được khắc phục, hoàn thiện. 

- Tư duy, quan niệm của một số cơ quan, địa phương về phát triển nói 

chung và KHCN nói riêng chưa theo hướng thị trường. Còn nặng về bao cấp, 

 
28 Báo cáo 787/BC-SKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2020. 

29 Báo cáo 787/BC-SKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2020. 
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trông chờ vào đầu tư của nhà nước. 

5.4. Thực trạng phát triển lĩnh vực y tế  

Trong 10 năm vừa qua, được sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ tích cực của các 

Bộ ngành, cơ quan Trung ương cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ chính 

quyền địa phương, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đã từng bước được kiện toàn và 

phát triển ổn định. 

a). Kết quả đạt được 

- Hệ thống các cơ sở y tế đã góp phần quan trọng vào việc chăm sóc, bảo 

vệ, nâng cao sức khoẻ của người dân. 100% trạm y tế xã, phường có nữ hộ sinh/y 

sĩ sản nhi, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, nhất là 

các đối tượng như phụ nữ mang thai, trẻ em và người già. Tỷ suất chết của trẻ 

dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi và tỷ suất chết bà mẹ/100.000 trẻ sinh sống có xu hướng 

ngày càng giảm. Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc 

xin luôn đạt trên 95% (cao so với trung bình cả nước). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng năm 2020 là 7,24%, giảm một nửa so với đầu kỳ (năm 2010 là 

14%). Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám và theo dõi, chăm sóc thai nhi trong giai 

đoạn 2010-2020 luôn đạt trên 95%. Các bệnh nhiễm trùng, bệnh mãn tính không 

lây nhiễm như: tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, tim mạch, ung thư…dần được 

khống chế, kiểm soát. Tuổi thọ trung bình của người dân năm 2020 đạt 74,5 tuổi. 

- Mạng lưới y tế khám, chữa bệnh và mạng lưới y tế dự phòng công lập 

phân bố ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền tiếp cận các  

dịch vụ y tế cơ bản đối với các tầng lớp nhân dân. Mạng lưới cở sở y tế ngoài 

công lập từng bước phát triển cùng với mạng lưới y tế công lập đóng góp tích cực 

vào công tác khám, chữa bệnh của người dân trong và ngoài tỉnh. Theo Niên giám 

thống kê năm 2020, toàn tỉnh có 147 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 08 bệnh 

viện (2 bệnh viện tư nhân), 01 bệnh viện da liễu, 12 phòng khám đa khoa khu vực 

và 112 trạm y tế xã, phường, 14 cơ sở y tế khác. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập 

ngày càng được đầu tư, nâng cấp, hiện đại hoá đáp ứng yêu cầu công tác chuyên 

môn. Các khoa, phòng nhất là khu khám bệnh được trang bị hệ thống công nghệ 

thông tin, triển khai phần mềm quản lý, hệ thống bấm số tự động và phân luồng 

bệnh nhân đến từng phòng, khoa. Tổng số giường bệnh năm 2020 là 4.368 giường, 

tăng 0,3% so với năm 2019; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 30,6 giường, tăng 8,3 

giường so với năm 2010. So với mặt bằng chung của vùng, tỷ lệ giường bệnh/vạn 

dân của tỉnh thấp hơn, nhưng lại cao hơn so với mức trung bình của cả nước. 

- Đội ngũ cán bộ y tế có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tổng 

số cán bộ chuyên môn ngành y tăng từ 2.906 người năm 2010 lên 4.124 người 

năm 2020 (tăng gần 1,5 lần), trong đó có 800 bác sĩ; 1016 y sĩ, 1558 điều dưỡng, 
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406 hộ sinh, 291 kỹ thuật viên y, và 53 cán bộ làm các nhiệm vụ khác. Các cơ sở 

y tế ngoài công lập có 432 cán bộ y tế, chiếm 10,5% tổng số cán bộ y tế của tỉnh. 

Tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân đạt 7,7 năm 2020 tăng 2,7 bác sĩ so với năm 2010. 

Đội ngũ nhân viên y tế phát triển đến hầu hết các thôn, bản. Tổng số cán bộ ngành 

dược năm 2020 là 646 người, trong đó có 151 dược sĩ đại học; dược sĩ cao đẳng, 

trung cấp là 464 người và dược tá là 18 người. Tỷ lệ nhân lực ngành dược ngoài 

công lập chiếm 31%. Tỷ lệ dược sĩ đại học trên 10.000 dân là 0,55 người. 

- Phân bổ đất đai và tổ chức không gian các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

tương đối phù hợp theo quy định hiện nay. Thực trạng hệ thống y tế Bình Thuận 

(khu vực công) cho thấy, về cơ bản, hệ thống y tế được phân bổ theo địa giới hành 

chính, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh đảm nhiệm trọng 

trách chăm sóc sức khỏe nhân dân được ưu tiên phân bổ nguồn lực nhiều hơn. 

Các địa phương có trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hoá và mật 

độ dân cư cao thường tập trung nhiều cơ sở điều trị, khám chữa bệnh. Tổng quỹ 

đất ngành y tế đã sử dụng đến nay là 70 ha/133 ha tổng diện tích đất phân bổ cho 

ngành được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/5/2018. 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế 

- Hệ thống các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện mặc dù được phân bố 

ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

nhân lực y tế, năng lực khám chữa bệnh giữa các bệnh viện chưa đồng đều, nhất 

là giữa bệnh viện tuyến tỉnh và các Trung tâm y tế tuyến huyện. Ví dụ như bệnh 

viện đa khoa khu vực La Gi với trung tâm y tế Quân dân y Phú Quý... Huyện đảo 

Phú Quý do nằm cách xa đất liền, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, nhân lực y tế còn thiếu thốn. Nhìn chung, các bệnh viện tuyến huyện hiện 

chỉ đáp ứng được yêu cầu thăm khám, điều trị những loại bệnh thông thường. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh mặc dù liên tục được đầu tư, nâng cấp trong giai đoạn vừa 

qua nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thăm khám, điều trị của người 

dân trong tỉnh cũng như các địa phương lân cận, nhất là trong điều trị các ca bệnh 

khó, phức tạp. Hiện nay, tỉnh đang thiếu các bệnh viện chuyên khoa như: bệnh 

viện Sản Nhi, bệnh viện Lão Khoa, Tâm thần. 

- Đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu về số lượng (đội ngũ bác sĩ đa khoa, chuyên 

khoa), hạn chế về chuyên môn, mất cân đối về cơ cấu trình độ tay nghề, thiếu 

nhân lực trình độ cao ở một số chuyên ngành. Nhân lực ngành y năm năm 2020 

tuy đã tăng gần 1,5 lần so với năm 2010 nhưng tỷ lệ bác sĩ chỉ chiếm 19% trong 

tổng số nhân lực; nhân lực tăng chủ yếu ở nhóm cán bộ điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật 

viên. Tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân thấp hơn so với trung bình cả nước. Nhân lực y tế có 

trình độ cao chủ yếu tập trung ở những nơi có trình độ kinh tế phát triển. Tình 

trạng thiếu hụt bác sĩ ở các huyện vùng xa, kém phát triển chậm được khắc phục.  
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- Chính sách lương, thưởng, đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn thấp, thiếu hấp 

dẫn. Do đó, chưa thu hút, giữ chân được được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, 

đặc biệt là bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn, tay nghề giỏi. 

- Chính sách liên thông giữa các cơ sở y tế, công nhận kết quả khám, xét 

nghiệm giữa các bệnh viện và thực hiện Hồ sơ sức khoẻ điện tử đối với người dân 

chưa tốt. Liên thông giữa các cơ sở y tế với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong thanh 

toán chi phí các dịch vụ y tế cho người dân vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của một số trung tâm y tế tuyến huyện 

đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế 

trong tỉnh liên kết với các cơ sở y tế ở trong ngoài, tỉnh, đặc biệt là các bệnh viện 

tuyến Trung ương ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ… phục vụ 

khám, điều trị các ca bệnh khó, phức tạp chưa được tiến hành một cách thường 

xuyên. 

- Công tác xã hội hoá, thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế chưa đạt mục tiêu 

đề ra. Số lượng các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ tế vẫn 

hạn chế (trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 bệnh viện và một số phòng khám tư nhân, công 

ty dược phẩm và nhà thuốc).  

(2). Nguyên nhân chủ yếu 

- Nhu cầu nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực y tế hàng năm khá lớn. 

Tuy nhiên, nguồn lực của tỉnh luôn có hạn trong khi công tác XHH thu hút các 

thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực này chưa đạt được mục 

tiêu đề ra. 

- Thiếu cơ chế, chính sách, nguồn lực để thu hút, trọng dụng, giữ chân đội 

ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm. 

- Các cơ sở y tế (bệnh viện) chưa quan tâm đến việc liên kết với các bệnh 

viện lớn ở Trung ương, vùng và ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với các 

bệnh viện Trung ương trong khám, chữa bệnh, đào tạo, nâng cao năng lực cho 

cán bộ y tế. 

5.5. Thực trạng phát triển lĩnh vực văn hoá, thể thao 

Văn hoá - thể thao là một trong lĩnh vực quan trọng, có nhiều tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh. Song hành cùng với tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế, 

ngành văn hoá - thể thao đã và đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đầu tư 

mạnh mẽ từ các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp 

và người dân. Nhờ đó, lĩnh vực văn hoá, thể thao Bình Thuận liên tục phát triển 

trong những năm vừa qua. 

a). Kết quả đạt được 

- Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 32% dân số tham gia tập luyện thể thao 
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thường xuyên (cao hơn 11,36% so với năm 20110; số hộ gia đình luyện tập thể 

thao cũng tăng từ 17% năm 2011 lên 22% năm 2020. Số hộ gia đình đạt tiêu 

chuẩn gia đình văn hoá là 97,5%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 68,8% trên 

tổng số xã. Lĩnh vực thể thao của tỉnh đã có sự phát triển toàn diện không chỉ ở 

phong trào TDTT quần chúng mà cả TDTT thành tích cao. Thể thao thành tích 

cao tỉnh đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao quốc gia, 

quốc tế. Nhiều vận động viên (VĐV) của Bình Thuận tham gia đoàn thể thao Việt 

Nam (TTVN) thi đấu tại các giải thể thao khu vực, quốc tế.  

- Hệ thống thiết chế, công trình, dự án văn hoá - thể thao ngày càng được 

đầu tư, nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, rèn 

luyện thể chất, tham quan, học tập của các tầng lớp nhân dân và du khách trong, 

ngoài tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, cấp tỉnh có 01 trung tâm văn hóa, diện tích 

4.362m2, được xây dựng từ năm 1999; 01 thư viện; 03 bảo tàng (bảo tàng tỉnh, 

bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và bảo tàng nước mắm - Làng 

Chài xưa); 02 Rạp chiếu phim; 01 Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận; 

23 di tích văn hoá danh lam thắng cảnh cấp quốc gia; 05 di tích văn hoá danh lam 

thắng cảnh cấp tỉnh, 01 sân vận động quy mô 5.000 chỗ ngồi; 01 nhà thi đấu tổng 

hợp; 01 bể bơi và hệ thống các sân tập thể thao ngoài trời. Ngoài ra, trên địa bàn 

tỉnh còn có 01 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia - thành phố Hồ Chí Minh 

(cơ sở II) tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. 

- Cấp huyện có 08 trung tâm văn hóa, thể thao phân bố ở trên địa bàn 8 

huyện, thị xã, thành phố (hiện còn 2 huyện chưa có trung tâm văn hoá - thể thao 

là Hàm Tân và Đức Linh); 10 thư viện cấp huyện phân bố tại 10 huyện, thị, thành 

phố và 07 thư viện cấp xã, phường; 9/10 huyện có sân vận động để tổ chức các 

giải thể thao, các hoạt động văn hóa có quy mô lớn của địa phương (thành phố 

Phan Thiết chưa có sân vận động). 

- Một số hạng mục, công trình, dự án văn hoá, thể thao (VHTT) đã được 

đầu tư nâng cấp, tu bổ, nhất là các di tích văn hoá cấp quốc gia, tỉnh, các công 

trình dự án TDTT quan trọng. Việc khai thác, sử dụng các thiết chế, công trình, 

dự án VHTT các cấp luôn đảm bảo mục tiêu tạo cơ hội để mọi người dân được 

tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hoá, tinh thần, đồng thời khai thác các giá 

trị VHTT đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, hệ thống Bảo 

tàng tỉnh đã đón 228.000 lượt khách đến nghiên cứu, tham quan, học tập, trong 

đó có 10.849 lượt khách quốc tế. 

- Công tác xã hội hoá (XHH) lĩnh vực văn hoá - thể thao, nhất là lĩnh vực 

thể thao quần chúng đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Tỉnh đã ban 

hành, sửa đổi các cơ chế, chính sách như giảm thuế, miễn thuế, cho thuê đất với 

giá phù hợp… nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân, đầu tư phát triển cơ sở vật chất. Kết quả đã có 45 doanh nghiệp đăng ký kinh 
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doanh, đầu tư vào lĩnh vực văn hoá, thể dục - thể thao và trên 180 hộ kinh doanh 

được cấp phép hoạt động trong các môn: bóng đá mini, hồ bơi, võ thuật, thể dục 

thẩm mỹ, thể hình, bi da, quần vợt, lướt ván, dù lượn, mô tô nước, lặn biển…01 

doanh nghiệp đầu tư xây dựng rạp chiếu phim Lotte cinema Phan Thiết phục vụ 

nhu cầu vui chơi giải trí của du khách và người dân. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu/tài năng thể thao ở một 

số bộ môn được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Số lượng vận động 

viên thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia đoàn thể thao quốc gia thi đấu quốc 

tế đạt thành tích cao ngày càng tăng. Công tác đào tạo vận động viên năng khiếu 

luôn được quan tâm và thực hiện khá hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Đào 

tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh là nơi đào tạo các tài năng thể 

thao ở trong và ngoài tỉnh với rất nhiều bộ môn. Theo báo cáo của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2010-2020 mỗi năm trường đã tuyển sinh và đào 

tạo từ 200-300 học sinh ở các bộ môn. Nhiều học sinh sau tốt nghiệp đã tham gia 

tích cực và có đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực TDTT của tỉnh và quốc gia. 

- Đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực VHTT ngày càng tăng. Theo số 

liệu của Tổng cục Thống kê, tổng số nhân lực làm việc trong ngành năm 2020 là 

1.689 người, tăng thêm 175 người so với năm 2019. Trong đó, nhân lực làm việc 

chủ yếu trong lĩnh vực thể thao, vui chơi, giải trí chiếm tới 90% (tương đương 

1.367 người); lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí là 147 người (tương đương 

10% tổng số nhân lực của ngành). 

- Công tác huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực, nhất là nguồn lực đất 

đai cho phát triển lĩnh vực văn hoá - thể thao luôn được các cấp chính quyền địa 

phương quan tâm. Tính đến năm 2020, 100% các huyện, thành phố, thị xã; 85% 

số xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã lập quy hoạch đất đai cho lĩnh vực văn 

hoá - thể thao. 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế 

- Hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao trên địa bàn mặc dù đã được đầu tư 

phát triển nhưng chưa đồng bộ, cơ sở vật chất của một số thiết chế bị xuống cấp. 

Bảo tàng tỉnh được cải tạo lại từ nhà khách Tỉnh uỷ cũ; Rạp chiếu phim 19/4; sân 

vận động tỉnh; nhà thi đấu tỉnh… đã được xây dựng, sử dụng từ 30-40 năm, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng. Một số địa phương như Hàm Tân, Đức Linh chưa xây dựng được Trung 

tâm Văn hoá - Thể thao (Hiện tại 02 địa phương này đang sử dụng tạm trụ sở của 

Kho bạc Nhà nước và Đài truyền thanh, truyền hình của huyện để làm trụ sở hoạt 

động); 05/08 Trung tâm Văn hoá - Thể thao của các huyện thị đã được xây dựng 

và sử dụng từ hơn 10 năm nay, hiện đang bị xuống cấp. Hầu hết các thiết chế văn 

hóa và thể thao hiện có cơ sở vật chất không đáp ứng tiêu chí do Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 

22/12/2010 về tiêu chí đất đai phục vụ xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Cụ thể là nhiều Trung tâm 

Văn hoá - Thể thao cấp huyện hiện có tổng diện tích dưới 2.500 m2 thấp hơn tiêu 

chuẩn diện tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. 

- Mạng lưới các thiết chế, công trình văn hóa, thể thao như rạp chiếu phim, 

thư viện, sân vận động, sân thi đấu luyện tập thể thao… phân bố chưa đồng đều 

giữa các địa phương, tập trung chủ yếu tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi… 

Tại các huyện, thị, khu công nghiệp và nhiều vùng nông thôn hiện vẫn chưa có 

quy hoạch và địa điểm cho xây dựng rạp chiếu phim, thư viện và các thiết chế, 

công trình thể thao. 

- Việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của ngành tuy đã được tiến 

hành nhưng chưa đồng bộ giữa các tuyến, các loại hình. Thư viện tỉnh hiện nay 

đang được đầu tư ứng dụng chuyển đổi số, mặc dù vậy hệ thống thư viện cấp 

huyện, xã chưa được đầu tư, trang bị đầy đủ các trang thiết bị để thu thập, xử lý, 

lưu giữ, bảo quản, khai thác tài nguyên thông tin và dịch vụ hiện đại để phục vụ 

bạn đọc; các nguồn tài liệu như sách, báo và các tài liệu khác còn nghèo nàn. Các 

công trình thể thao thành tích cao phục vụ cho việc tập luyện, thi của các vận 

động viên như sân vận động có mái che, đường piste, bể bơi 50m, 25m đã được 

đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng hết được nhu cầu tập luyện, 

thi đấu của các vận động viên. 

- Quy hoạch các thiết chế văn hoá, thể thao mặc dù đã được quan tâm, 

nhưng còn bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều thiết chế văn hoá thể thao xây dựng tại 

những nơi xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn. Một số điểm dân cư, khu 

đô thị mới và khu dân cư gắn với khu cụm công nghiệp… chưa quan tâm đến việc 

xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao phục vụ người dân.  

- Xã hội hoá lĩnh vực văn hoá - thể thao, nhất là lĩnh vực thể thao thành 

tích cao chưa đạt mục tiêu. Hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đầu tư vào lĩnh vực này.  

- Đội ngũ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thể thao mặc dù có 

sự gia tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Lương và chế độ đãi ngộ cho 

các cán bộ văn hoá, thể thao, huấn luyện viên, vận động viên chưa hấp dẫn. Các 

chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên còn thấp so với các lĩnh 

vực khác; Định mức tài chính của nhà nước cho vận động viên thể thao thành tích 

cao chưa đảm bảo và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, luyện tập, thi đấu.   

(2). Nguyên nhân chủ yếu 

- Nhu cầu nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực VHTT hàng năm khá 

lớn. Tuy nhiên, nguồn lực của tỉnh luôn có hạn trong khi công tác XHH thu hút 
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các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực này chưa đạt được 

mục tiêu đề ra. 

- Công tác xây dựng Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, của ngành bộc lộ nhiều bất cập nhất là trong cân đối, bố trí các nguồn 

lực (đất đai, tài chính). 

- Hệ thống cơ chế, chính sách phát triển ngành còn chồng chéo, bất cập, 

không đáp ứng được đòi hỏi từ thực tiễn và chậm được khắc phục. 

6. Thực trạng bảo đảm quốc phòng, an ninh trong phát triển tỉnh 

6.1. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu bảo đảm quốc phòng,  

an ninh  

6.1.1. Kết quả đạt được 

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là một chủ 

trương, chính sách lớn của Nhà nước và nhìn chung được chú trọng từ xây dựng, 

thực thi các chính sách và bố trí nguồn lực phát triển theo ngành, lĩnh vực và theo 

lãnh thổ (địa phương).  

a). Hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh 

nghiệp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất kinh doanh… 

thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập 

của dân cư tạo sự ổn định, trật tự và an toàn xã hội thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm 

quốc phòng - an ninh trong giai đoạn đến năm 2020, cụ thể như: 

− Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, phát triển và từng bước nâng dần 

hiệu quả hoạt động;  

− Kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn trước, đa dạng ngành nghề, giải 

quyết nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng;  

− Kinh tế có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài ổn định, đã thu hút được một số 

nhà đầu tư lớn về du lịch, năng lượng. 

b). Kinh tế - xã hội các vùng, các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển 

biến tiến bộ. Hệ thống đô thị được hình thành, phát triển và phân bố tương đối 

đồng đều, hợp lý, tạo thế phát triển cân đối về kinh tế và văn hóa - xã hội gắn với 

củng cố bảo đảm quốc phòng - an ninh giữa các địa phương trong tỉnh. 

c). Kinh tế biển phát triển khá đồng bộ cả về khai thác, nuôi trồng, chế biến 

và dịch vụ hậu cần đi đôi với phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh biên giới quốc gia trên vùng biển, đảo của tỉnh. Kết cấu hạ 

tầng phục vụ phát triển kinh tế biển được đầu tư, nâng cấp. Tiềm năng dầu khí 

tiếp tục được khai thác hiệu quả. Thế mạnh về du lịch biển được phát huy tốt hơn, 

các sản phẩm du lịch, hoạt động thể thao biển từng bước nâng dần chất lượng thu 
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hút nhiều du khách tham gia.  

d). Phát triển công nghiệp gắn với đáp ứng yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận công 

nghệ, chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng - an ninh trong khu 

vực phòng thủ. Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát 

triển cụm công nghiệp quy hoạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 35 cụm, với 

tổng diện tích 1.162,7ha. Hệ thống hạ tầng thương mại được đầu tư rộng khắp, 

đóng vai trò kênh phân phối quan trọng, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế và 

bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

e). Hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên biển, 

hải đảo và bảo vệ môi trường; bảo vệ phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng... gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự và quy hoạch xây dựng 

phòng thủ dân sự. Công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến tiến bộ hơn, đã 

tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát về môi trường, nhất là đối với các cơ sở 

có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Công tác phòng, chống thiên tai, ứng 

phó và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng; từng bước đầu tư xây dựng 

hệ thống đê, kè chống xâm thực, xây dựng 5 khu tái định cư để bố trí các hộ dân 

di dời ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai. 

f). Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại cho hệ thống 

khám chữa bệnh từ cấp tỉnh đến cơ sở; đội ngũ y bác sĩ quan tâm đào tạo, nâng 

cao. Hệ thống y tế kết hợp quân - dân y đã thực sự thu hút được người bệnh đến 

khám và điều trị, đến nay đã xây dựng được 01 Trung tâm Quân dân y Phú Quý, 

02 bệnh xá cấp xã (Trạm y tế Phan Dũng/Tuy Phong; Thuận Hòa/Hàm Thuận 

Bắc), những nơi có sự kết hợp của Quân y và Dân y đều đạt Bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã. Đồng thời, nghiên cứu triển khai xây dựng đề án phát triển mạng lưới 

Quân dân y kết hợp ở các xã ven biển, đảo bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu và 

tác chiến phòng thủ của tỉnh; xây dựng Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh thành bệnh xá 

Quân dân y. 

g). Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tiếp tục được đầu tư 

xây dựng theo hướng đồng bộ, nhất là giao thông vận tải, sản xuất và truyền tải 

điện... nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, kết nối tỉnh 

Bình Thuận với khu vực Đông Nam Bộ, tạo tiền đề quan trọng về kết cấu hạ tầng, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kết hợp lưỡng dụng trong xây dựng tiềm lực 

quốc phòng và xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. 

− Xây dựng hệ thống giao thông bảo đảm lưu thông trong phát triển kinh 

tế - xã hội gắn với cơ động của lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu trong khu 

vực phòng thủ như: Tuyến đường sắt Bắc - Nam; quốc lộ (1A, 55, 28, 28B) và 

các tuyến tỉnh lộ (ĐT716, ĐT719, ĐT720, ĐT766, ĐT712, ĐT714, ĐT717) cùng 

với hệ thống đường huyện, đường đô thị, đường xã tạo nên mạng lưới đường bộ 
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liên thông; trục đường ven biển, đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn 

tỉnh hiện đang thi công.  

− Giao thông vận tải biển phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận 

chuyển hàng hóa của nhân dân và du khách (Phan Thiết - Phú Quý) và sẵn sàng 

chi viện cho Phú Quý khi có tình huống.  

− Toàn tỉnh có 5 sân bay dã chiến do quân đội quản lý (Phú Quý, Căng 

Esepic/Phan Thiết, Hàm Tân, Võ Đắc/Đức Linh, Sông Mao/Bắc Bình) chủ yếu 

phục vụ hoạt động quân sự và nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cảng hàng không Phan 

Thiết: Quy mô sân bay lưỡng dụng cấp 4E - sân bay quân sự cấp I đang được 

triển khai xây dựng.  

− Hạ tầng thủy lợi được quan tâm đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước 

và vốn trái phiếu Chính phủ phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, 

đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và bảo đảm cho thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống. 

h). Tiềm năng về năng lượng được phát huy tốt hơn, công nghiệp sản xuất 

và phân phối điện tăng trưởng cao, là động lực chính thúc đẩy phát triển công 

nghiệp của tỉnh; đặc biệt, cùng với nhiệt điện than, các dự án điện gió, điện mặt 

trời được đầu tư, hòa lưới điện quốc gia, đã góp phần đưa Bình Thuận trở thành 

tỉnh phát triển mạnh mẽ về công nghiệp năng lượng. Duy trì hoạt động và phát 

triển các nhà máy điện để cấp điện cho hệ thống điện quốc gia; tỉnh có 100% xã, 

phường, thị trấn đất liền sử dụng điện lưới quốc gia; huyện đảo Phú Quý sử dụng 

điện từ nhà máy phát điện Diesel kết hợp điện gió với thời lượng 24 giờ/ngày; 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh. 

i). Hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin được phát triển 

bảo đảm phục vụ dân sinh kết hợp với phục vụ quốc phòng - an ninh. Hạ tầng 

mạng điện thoại viễn thông, internet tiếp tục được các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển và mở rộng từ tỉnh xuống địa bàn các huyện, xã, kể cả vùng nông thôn, miền 

núi, hải đảo trong toàn tỉnh; hoàn thành triển khai mở rộng ứng dụng phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành đến các đơn vị thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, các 

phòng, ban cấp huyện, cấp xã.  

j). Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công 

nghệ đã đạt được một số kết quả nhất định, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn và nông dân, phục vụ mục đích quốc phòng - an ninh của tỉnh. Triển 

khai thực hiện chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong 

khu vực phòng thủ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai thu thập 
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“Bản đồ số Việt Nam”, tỉnh Bình Thuận. 

k). Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh được phát triển theo hướng: đủ, 

gọn, tinh nhuệ và hợp lý, có chất lượng ngày càng cao. Lực lượng vũ trang tỉnh 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn xây dựng hiệp đồng 

phương án tác chiến phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng 

trong đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của 

các thế lực thù địch thực hiện nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH, nổi bật như:  

− Công tác tuyển quân hàng năm các địa phương luôn thực hiện đạt và vượt 

chỉ tiêu; xây dựng các lực lượng quân số đạt 95% -100% bảo đảm làm nhiệm vụ 

sẵn sàng chiến đấu. 

− Triển khai thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng 

chiến đấu. Theo đó, công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực 

lượng vũ trang tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho 

từng đối tượng.  

− Chủ động, linh hoạt trong nắm bắt và xử trí tình huống, nhạy bén, sáng 

tạo trong tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ 

đạo quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng địa phương.  

− Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ gồm: căn cứ chiến 

đấu; căn cứ hậu phương; căn cứ hậu cần - kỹ thuật; hệ thống công trình phòng 

thủ biển đảo, các đảo gần bờ của tỉnh; trận địa phòng không, tên lửa, ra đa; bãi 

cất, hạ cánh của Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân. Tham mưu 

UBND tỉnh, Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng, vừa 

phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an 

ninh. 

− Công tác đối ngoại quốc phòng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo; 

tăng cường tuyên truyền xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước 

theo quan điểm, đường lối, phương châm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là 

trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông; 

tỉnh đã kịp thời tổ chức tốt việc tuyên truyền về quan điểm, đường lối đối ngoại 

của Đảng, Nhà nước ta, xây dựng tình cảm tốt đẹp và đoàn kết với nhân dân các 

nước trên thế giới, qua đó góp phần cùng cả nước tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 

của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, xây dựng hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác và cùng phát triển; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
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6.1.2. Những hạn chế, tồn tại 

a). Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh 

chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch có lúc có nơi chưa phát huy 

triệt để; đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, cán bộ còn biểu hiện mơ hồ, 

mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thụ động trong đấu tranh phòng chống những 

thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù nhất là trong công tác dân tộc, dân chủ, tôn giáo, 

văn hoá. 

b). Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và hoạt động khu vực phòng thủ ở 

một số bộ phận chưa thật sự sâu kỹ; nắm bắt, dự báo, phân tích dự báo tình hình 

và xử lý những vấn đề nổi cộm phát sinh ở một số địa bàn còn bị động. Hiệu quả 

đấu tranh trên không gian mạng còn thấp. 

c). Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng một số tuyến ven biển chưa kết 

hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh; công tác phối hợp 

quản lý, giám sát người nước ngoài đến địa bàn tỉnh chưa chặt chẽ. 

d). Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nguồn vật lực, tài lực tại chỗ để 

huy động cho nhiệm vụ trước mắt và lâu dài vẫn chưa ngang tầm với vị thế của 

tỉnh, có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ củng cố tiềm lực quốc phòng - 

an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. 

e). Công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo về hoạt động của số đối tượng 

phản động, chống đối có vụ còn chưa sát, chưa kịp thời, để xảy ra một số vụ biểu 

tình, gây rối ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. 

f). Hoạt động trái pháp luật cho vay nặng lãi gia tăng; tệ nạn ma túy gia 

tăng, tác động xấu đến môi trường phát triển xã hội nhất là thế hệ trẻ, ảnh hưởng 

đến quá trình xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế và xây dựng tiềm lực 

quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh. 

6.2. Bảo đảm an ninh trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

6.2.1. Về xây dựng lực lượng 

Toàn tỉnh có 68 vị trí đất cơ sở an ninh do Công an tỉnh trực tiếp quản lý, 

sử dụng với tổng diện tích đất 206,77 ha. Trong đó, có 65 vị trí đất thuộc Quy 

hoạch đất an ninh đã được duyệt tại Nghị Quyết số 90/NQ-CP; 03 vị trí đất không 

thuộc Quy hoạch đất an ninh đã được duyệt tại Nghị Quyết số 90/NQ-CP. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển chung, trụ sở làm việc của Công an tỉnh 

đã trở nên chật hẹp, chưa có nơi để huấn luyện chuyên ngành theo quy định (Huấn 

luyện nghiệp vụ, diễn tập các phương án bảo đảm ANTT, PCCC), chưa có trung 

tâm tổ chức Hội nghị, hội thảo xứng tầm góp phần nâng cao vị thế của tỉnh nhà. 

Bên cạnh đó, do nơi làm việc phân tán, cán bộ chiến sĩ làm việc, sinh hoạt ở nhiều 
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nơi khác nhau và điều kiện quỹ đất hạn chế, phân bố nhiều địa điểm nên hiện nay 

Công an tỉnh chưa thể bố trí khu vực tập trung để cán bộ chiến sĩ có nơi ăn, ở đảm 

bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu dài ngày, trong khi đây là yêu cầu rất cần 

thiết đối với lực lượng vũ trang Công an tỉnh nhà để đáp ứng nhiệm vụ trong các 

đợt cao điểm và khi có tình huống. Đồng thời, nơi làm việc phân tán đòi hỏi cần 

phải bố trí nhiều cán bộ chiến sĩ bảo vệ, gây lãng phí biên chế; việc bố trí nhiều 

nơi làm việc khác nhau cũng ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp và các cơ quan liên hệ công tác, do phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần, nhất 

là trong điều kiện Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Đối với Công an xã, từ năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 

ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ 

Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chỉ đạo của Đảng ủy Công an 

Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy theo phương châm “Bộ 

tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an tỉnh đã bố trí Công an 

xã chính quy tại 100% xã (93/93). Tại mỗi xã đều đã bố trí từ 05 đồng chí Công 

an xã chính quy. Trước đây, các cơ sở nhà, đất của Công an xã đều do UBND xã 

quản lý; hiện nay Công an tỉnh đã tích cực làm việc với chính quyền địa phương 

và được thống nhất bố trí quỹ đất riêng, đưa vào quy hoạch đất an ninh giai đoạn 

2021-2025 để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã đáp ứng yêu cầu 

công tác đặt ra, bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. 

Để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, đảm bảo các điều kiện về cơ sở 

vật chất, điều kiện làm việc, ăn, ở, ứng trực của lực lượng Công an xã, Bộ Công 

an đã có văn bản gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đề nghị quan tâm bổ sung quỹ đất xây dựng trụ sở Công an xã, 

thị trấn trên toàn quốc, trong đó đã đề nghị bố trí quỹ đất để xây dựng  hoàn chỉnh 

01 Công an xã, thị trấn khoảng từ 1.000m2 đến 2.000m2, ở vị trí trung tâm xã, 

thuận lợi về giao thông để nhân dân đến liên hệ công tác; chỉ đạo và tham mưu 

triển khai chuyển mục đích sử dụng đất sang đất an ninh, hoàn thành thủ tục giao 

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các khu đất đã xác 

định vị trí để xây dựng Trụ sở Công an xã. 

6.2.2. Về tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh cho phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh theo các đơn vị hành chính 

Công an tỉnh hiện có 10 đơn vị Công an cấp huyện và 124 đơn vị Công an 

cấp xã. Hiện nay lực lượng Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, một số 

Công an cấp huyện chưa đáp ứng về cơ sở vật chất, nhất là quy mô diện tích đất 

và trụ sở làm việc. Cơ sở nhà, đất của Công an 93 xã hiện nay đều là đất trụ sở 
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cơ quan do UBND cấp xã quản lý, chính quyền địa phương đã đồng ý chủ trương 

giao đất cho Công an xã và đưa vào quy hoạch sử dụng đất an ninh ninh giai đoạn 

2021-2030, khi được cấp thẩm quyền Công an tỉnh sẽ hoàn thành thủ tục đất đai 

theo quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường Công an chính quy về xã yêu 

cầu đặt ra là mở rộng quy mô đất, xây dựng trụ sở sẽ đảm bảo hoạt động lâu dài, 

biên chế tăng cường cho xã. Về địa điểm: bố trí theo cấp đơn vị hành chính 

(huyện, xã) tập trung vào khu vực trung tâm hoặc gần trung tâm hành chính các 

cấp. 

Đối chiếu với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và yêu cầu công tác theo quy định của các Bộ luật, 

Luật, như: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật 

Căn cước công dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… thì đa số Công an xã chưa được bố trí các phòng 

làm việc mang tính đặc thù của lực lượng CAND, như: Phòng tiếp công dân, 

phòng tạm giữ đối tượng, phương tiện vi phạm, tang vật, phòng lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu, sổ sách nơi cất giữ phải quản lý theo chế độ “Mật” trở lên, phòng quản lý 

các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị; thậm chí, nhiều nơi kết hợp phòng 

làm việc với phòng tạm giữ phương tiện, phòng trực và nghỉ ngơi của cán bộ, 

chiến sĩ… 

6.2.3. Về tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh cho các công trình, dự án 

trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã làm tốt công tác bảo vệ tuyệt 

đối an ninh, an toàn các công trình, dự án trọng điểm. Chủ động xây dựng phương 

án bảo vệ, làm tốt công tác nắm tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng Công an 

các cấp, sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể chính 

trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, phục vụ 

tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

V. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI  

Tiềm năng đất đai (như đã đề cập trong Mục 2.2.1 - Tài nguyên đất, Phần 

I), trong giai đoạn vừa qua đã được huy động và là một trong những nhân tố quan 

trọng trong phát triển tỉnh.   

1. Thực trạng phân bổ và sử dụng đất theo các ngành, lĩnh vực 

Hiện tại, phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh đã được đưa vào khai thác sử dụng 

cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp, cụ thể: đất nông nghiệp 702.752 

ha, chiếm 88,47% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 82.570 ha, chiếm 10,39% 

diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 9.037 ha, chiếm 1,14% diện tích tự nhiên. Chi tiết 

phân bổ và sử dụng đất năm 2020 trình bày trong Bảng 3, Phụ Lục II.B. 

1.1. Đất nông nghiệp 
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Toàn tỉnh hiện có 702.752 ha đất nông nghiệp, chiếm 88,47% diện tích tự 

nhiên. Hiện trạng diện tích, cơ cấu sử dụng của từng loại đất nông nghiệp, diện 

tích theo từng địa phương cụ thể trong Bảng 4. Trong đó, có một số điểm đáng 

chú ý sau đây. 

(1). Đối với đất trồng lúa: Năm 2020, tỉnh có 55.267 ha đất trồng lúa, chiếm 

6,96% diện tích đất tự nhiên; trong đó diện tích đất chuyên lúa nước 50.116 ha. 

Đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh chủ yếu là lúa 2 - 3 vụ (Lúa Đông Xuân - 

Hè Thu - Mùa, Lúa Đông Xuân - Hè Thu hoặc Lúa Hè Thu - Mùa) và luân canh 

lúa - màu (Bắp Đông Xuân - Lúa Hè Thu - Lúa Mùa hoặc Bông Đông Xuân - Lúa 

Hè Thu).  

Toàn tỉnh đã thực hiện được gần 1.000 ha lúa theo chương trình liên kết “4 

nhà” và 1.200 ha liên kết sản xuất lúa nếp tại huyện Đức Linh; tiếp tục duy trì 

3.000 ha lúa chất lượng cao tại huyện Tánh Linh. 

So với các tỉnh Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ, năng suất lúa tỉnh Bình 

Thuận ở mức khá cao, trung bình đạt 5,81 tấn/ha năm 2019 (tỉnh Ninh Thuận đạt 

5,94 tấn/ha, tỉnh Đồng Nai đạt 5,62 tấn/ha, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5,33 tấn/ha), 

trong đó vụ Đông Xuân có năng suất bình quân cao nhất, đạt 6,54 tấn/ha, vụ Hè 

Thu có năng suất thấp nhất, đạt 5,44 tấn/ha.  

Tuy nhiên trong những năm gần đây, cùng với xu thế đẩy mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh đang có xu hướng giảm dần do quá trình phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, 

các khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp… Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng 

đang có xu hướng chuyển đổi một bộ phận đất trồng lúa sang các mô hình sản 

xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn như trồng cây ăn trái, sản xuất rau 

theo hướng công nghệ cao gắn với chuỗi hàng hóa,… 

(2). Đối với đất trồng cây lâu năm:  

Diện tích năm 2020 là 238.814 ha, chiếm 30,07% diện tích tự nhiên. Trong đó: 

- Thanh long: Là loại cây trồng chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao nên trong 

những năm qua, diện tích tăng nhanh chóng. Năm 2020, diện tích thanh long toàn 

tỉnh là 33.750,4 ha, tăng gấp đôi 1,29 lần so với năm 2015 và gấp 2,52 lần so với 

năm 2010. Diện tích thanh long phân bố tập trung tại Hàm Thuận Nam (chiếm 

41,94%), Hàm Thuận Bắc (29,32%), Bắc Bình (13,75%), Hàm Tân (5,93%), La 

Gi (4,89%)… Qua kết quả điều tra cho thấy, mô hình trồng thanh long tại Bình 

Thuận có hiệu quả kinh tế rất cao, là loại cây trồng không chỉ xóa đói giảm nghèo 

mà còn giúp nông dân làm giàu từ chính hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Điều: Diện tích theo niên giám thống kê năm 2020 là 17.495,0 ha, tăng 

907,3 ha so với năm 2015. Cây điều phân bố tập trung tại Đức Linh (chiếm 

42,51%), Tánh Linh (23,42%), Hàm Tân (11,31%), Hàm Thuận Bắc (7,96%),… 
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Các giống điều chủ yếu gồm PN1, CH1, LG1, MH 4/5, TL 2/11, AB 29, AB 05-

08… Kết quả điều tra thực tế cho thấy, cây điều tại tỉnh Bình Thuận có hiệu quả 

kinh tế ở mức trung bình thấp; tuy nhiên là loại cây trồng khá thích hợp với điều 

kiện thổ nhưỡng, khí hậu khô hạn tại tỉnh Bình Thuận. 

- Cao su: Diện tích theo niên giám thống kê năm 2020 là 42.214,2 ha, cơ 

bản giữ ổn định trong giai đoạn vừa qua (giảm 269,3 ha so với năm 2015); phân 

bố tập trung tại huyện Tánh Linh (chiếm 50,01%), Đức Linh (31,43%), Hàm Tân 

(11,25%)… Kết quả điều tra cho thấy, cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

cho hiệu quả kinh tế từ trung bình đến cao (tùy thuộc vào giá cả biến động qua 

các năm). Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình trồng cao su còn giúp nâng cao độ che 

phủ, góp phần cải tạo điều kiện vi khí hậu của vùng trồng. 

- Cây ăn quả còn lại (trừ thanh long): Diện tích khoảng 4.315 ha, giữ ổn 

định so với năm 2015; phân bố tập trung tại Hàm Tân (chiếm 30,81% diện tích 

cây ăn quả), Hàm Thuận Nam (14,97%), Bắc Bình (13,73%), Đức Linh 

(13,16%),… Do có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khá phong phú nên cây ăn quả 

trên địa bàn tỉnh rất đa dạng như: xoài tập trung tại Hàm Tân; sầu riêng tại Hàm 

Thuận Bắc, Đức Linh; mãng cầu tại Bắc Bình, Hàm Tân; mít tại Hàm Tân, Đức 

Linh; cây ăn quả có múi tại Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh Linh; nhãn, vải, chôm 

chôm tại Hàm Tân, Đức Linh, Hàm Thuận Nam;… 

- Đất rừng phòng hộ:  

Diện tích 141.130 ha, chiếm 17,77 % tổng diện tích tự nhiên. Hiện 100% 

diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đã được giao cho các đơn vị, tổ chức 

quản lý; trong đó Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý khoảng 97,12% diện tích, 

còn lại thuộc quản lý của các đơn vị vũ trang (1,51%), doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh (1,35%), tổ chức khác (0,02%).  

- Đất rừng đặc dụng:  

Diện tích 33.932 ha, chiếm 4,27 % tổng diện tích tự nhiên. Hiện 100% diện 

tích đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý rừng đặc dụng quản lý. 

- Đất rừng sản xuất:  

- Diện tích 165.964 ha, chiếm 20,90 % tổng diện tích tự nhiên. Hiện 100% 

diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đã được giao cho các đơn vị, tổ chức 

quản lý; trong đó Ban Quản lý rừng quản lý khoảng 73,11% diện tích, doanh 

nghiệp nhà nước quản lý khoảng 17,46%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4,62%, 

các đơn vị vũ trang 4,61%, UBND cấp xã quản lý 0,10%, tổ chức khác quản lý 

0,10%.



Bảng 3. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

TP. 

Phan 

Thiết 

Thị xã 

La Gi 

Huyện 

Tuy 

Phong 

Huyện 

Bắc Bình 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Huyện 

Tánh 

Linh 

Huyện 

Đức 

Linh 

Huyện 

Hàm 

Tân 

Huyện 

Phú 

Quý 

  
TỔNG DT TỰ 

NHIÊN 
  794.260 100,00 21.117 18.374 77.858 186.577 134.348 105.818 119.902 54.602 73.861 1.802 

1 Đất nông nghiệp NNP 702.752 88,48 12.331 14.721 68.850 172.371 124.118 97.848 112.614 49.109 49.597 1.194 

  Trong đó:                           

1.1 Đất trồng lúa LUA 55.267 6,96 117 977 2.892 16.323 10.557 2.512 11.838 9.216 835   

  
 Trong đó: Đất chuyên 

lúa nước 
LUC 50.116 6,31 104 678 2.892 15.184 10.252 901 11.127 8.451 528   

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 238.814 30,07 7.489 9.760 10.248 35.247 37.649 38.149 32.645 32.087 35.116 423 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 141.130 17,77 46   28.376 47.001 39.149 9.525 14.351 2.550   134 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 33.932 4,27           19.289 14.643       

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 165.964 20,90 3.006 1.857 20.679 44.129 25.802 24.070 37.699 3.511 5.211   

  

Trong đó: đất có rừng 

sản xuất là rừng tự 

nhiên 

RSN 118.062 14,86   77   44.129 22.841 13.315 37.699       

Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Bình Thuận



1.2. Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 82.570 ha đất phi nông nghiệp, chiếm 

11,19% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung trên địa bàn các huyện Hàm Tân, 

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Bình Thuận là tỉnh có tỷ lệ đất phi nông nghiệp trên 

diện tích tự nhiên ở mức thấp so với các tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển và 

mức bình quân chung của cả nước, cho thấy hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh còn 

hạn chế, đây là rào cản lớn nhất cho khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh. 

Hiện trạng diện tích, cơ cấu sử dụng của từng loại đất phi nông nghiệp, diện tích 

theo từng địa phương cụ thể trong Bảng 5. Trong đó, có một số điểm đáng chú 

ý sau đây. 

(1). Đất thương mại dịch vụ: Diện tích 5.747 ha, chiếm 0,72% diện tích tự 

nhiên. Hiện nay, đất thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đất của các 

dự án du lịch phân bố dọc theo dải bờ biển trải dài từ Tuy Phong đến huyện Hàm 

Tân; ngoài ra là các trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ 

tập trung chủ yếu tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và khu vực trung tâm của 

các huyện. 

(2). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích 834 ha, chiếm 0,10% 

tổng diện tích tự nhiên. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ 

yếu là các cơ sở, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (đá xây dựng, gạch ngói), 

chế biến lương thực, thực phẩm (nước mắm, chế biến thủy sản, nông, lâm sản), 

thức ăn gia súc, hàng may mặc… nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. 

(3). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Diện tích 1.694 ha, chiếm 0,21% 

tổng diện tích tự nhiên. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận hiện nay chủ yếu là khai thác titan dọc khu vực ven biển và khai thác 

nước khoáng tại huyện Tuy Phong (Vĩnh Hảo) và huyện Đức Linh (Đa Kai). 

(4). Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: diện tích 1.314 ha, chiếm 

0,17% diện tích tự nhiên và phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Thành phố Phan Thiết 14 ha, Thị xã La Gi 6 ha, Huyện Tuy Phong 53 ha, Huyện 

Bắc Bình 95 ha, Huyện Hàm Thuận Bắc 314 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 390 ha, 

Huyện Tánh Linh 77 ha, Huyện Đức Linh 7 ha, Huyện Hàm Tân 359 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích 47 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên 

và phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: Thành phố Phan Thiết 2 

ha, Thị xã La Gi 4 ha, Huyện Tuy Phong 3 ha, Huyện Bắc Bình 9 ha, Huyện Hàm 

Thuận Bắc 9 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 6 ha, Huyện Tánh Linh 7 ha, Huyện 

Hàm Tân 6 ha, Huyện Phú Quý 1 ha. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích 205 ha, chiếm 0,03% diện 

tích tự nhiên và phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: Thành phố 



110 

Phan Thiết 138 ha, Thị xã La Gi 14 ha, Huyện Tuy Phong 7 ha, Huyện Bắc Bình 

1 ha, Huyện Hàm Thuận Bắc 29 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 7 ha, Huyện Tánh 

Linh 2 ha, Huyện Đức Linh 2 ha, Huyện Phú Quý 7 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: diện tích 67 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên và 

phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: Thành phố Phan Thiết 8 ha, 

Thị xã La Gi 2 ha, Huyện Tuy Phong 15 ha, Huyện Bắc Bình 19 ha, Huyện Hàm 

Thuận Bắc 2 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 8 ha, Huyện Tánh Linh 2 ha, Huyện 

Đức Linh 1 ha, Huyện Hàm Tân 4 ha, Huyện Phú Quý 4 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích 7.074 ha, chiếm 0,89% diện 

tích tự nhiên và phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: Thành phố 

Phan Thiết 161 ha, Thị xã La Gi 281 ha, Huyện Tuy Phong 756 ha, Huyện Bắc 

Bình 996 ha, Huyện Hàm Thuận Bắc 1.107 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 718 ha, 

Huyện Tánh Linh 1.109 ha, Huyện Đức Linh 918 ha, Huyện Hàm Tân 1.028 ha, 

Huyện Phú Quý  ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích 3.939 ha, chiếm 0,50% diện tích 

tự nhiên và phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: Thành phố Phan 

Thiết 24 ha, Thị xã La Gi 217 ha, Huyện Tuy Phong 407 ha, Huyện Bắc Bình 276 

ha, Huyện Hàm Thuận Bắc 1.325 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 154 ha, Huyện 

Tánh Linh 1.103 ha, Huyện Đức Linh 271 ha, Huyện Hàm Tân 164 ha. 

(5). Đất phi nông nghiệp khác: diện tích 13 ha, phân bố tại Huyện Bắc Bình 

2 ha, Huyện Hàm Thuận Bắc 4 ha, Huyện Tánh Linh 2 ha, Huyện Hàm Tân 5 ha.  



Bảng 4. Thực trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

TP. 

Phan 

Thiết 

Thị xã 

La Gi 

Huyện 

Tuy 

Phong 

Huyện 

Bắc 

Bình 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Huyện 

Tánh 

Linh 

Huyện 

Đức 

Linh 

Huyện 

Hàm 

Tân 

Huyện 

Phú 

Quý 

  TỔNG DT TỰ NHIÊN   794.260 100,00 21.117 18.374 77.858 
186.57

7 

134.34

8 

105.81

8 

119.90

2 
54.602 73.861 1.802 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 82.570 10,39 8.464 2.798 6.653 11.396 9.184 6.984 7.122 5.486 24.028 456 

  Trong đó:                           

2.1 Đất quốc phòng CQP 12.045 1,52 254 60 45 327 360 107 100 143 10.611 38 

2.2 Đất an ninh CAN 10.346 1,30 20 4 3 148 11 12 850 921 8.376 1 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.089 0,14 52   150 300 50 537         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 493 0,06 17 51 3       77 236 107 1 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5.747 0,72 3.027 275 376 1.141 131 668 8 12 107 3 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 834 0,10 183 53 161 75 40 56 44 120 95 7 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 1.694 0,21 887 24 222 478 9 61   13     

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh 
DHT 27.061 3,41 2.046 891 3.138 6.186 4.047 3.243 3.028 1.829 2.435 219 

  Trong đó:                           

- Đất giao thông DGT 10.050 1,27 1.301 495 1.076 1.579 1.049 1.229 998 1.053 1.113 157 

- Đất thủy lợi DTL 7.477 0,94 38 112 83 2.945 287 1.391 1.191 481 946 3 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

TP. 

Phan 

Thiết 

Thị xã 

La Gi 

Huyện 

Tuy 

Phong 

Huyện 

Bắc 

Bình 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Huyện 

Tánh 

Linh 

Huyện 

Đức 

Linh 

Huyện 

Hàm 

Tân 

Huyện 

Phú 

Quý 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 89 0,01 21 4 14 12 16 3 3 4 6 6 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 70 0,01 18 5 7 6 8 6 7 8 5 2 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 642 0,08 110 45 60 80 91 52 70 58 60 15 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 205 0,03 45 13 14 26 24 22 15 25 14 8 

- Đất công trình năng lượng DNL 5.104 0,64 67,94 6,65 
1.226,1

9 

1.103,9

9 

1.935,2

4 
109,80 592,36 0,13 59,60 2,56 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 13 0,00 4 1 2 1 1 1 1 1 1 0 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG                         

- Đất cơ sở tôn giáo TON 296 0,04 27 28 28 18 32 36 20 32 73 2 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 2.791 0,35 360 122 612 398 562 373 101 113 134 16 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 93 0,01 13 19 1 1 11 12 1 33   2 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 148 0,02 31 34 9 9 15 3 24 14 8 2 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL                         

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 7.030 0,89 344 373 944 1.024 1.471 894 608 725 479 169 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 3.303 0,42 1.244 516 345 293 242 100 85 252 225   

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 228 0,03 38 24 18 25 20 20 16 37 23 6 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

TP. 

Phan 

Thiết 

Thị xã 

La Gi 

Huyện 

Tuy 

Phong 

Huyện 

Bắc 

Bình 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Huyện 

Tánh 

Linh 

Huyện 

Đức 

Linh 

Huyện 

Hàm 

Tân 

Huyện 

Phú 

Quý 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 40 0,01 6 3 7 2 13 3 3   4 1 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                         

3 Đất chưa sử dụng CSD 8.938 1,13 322 854 2.356 2.810 1.046 987 167 8 236 152 

Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Bình Thuận 

 

  



1.3. Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng của tỉnh hiện có diện tích 8.938 ha, chiếm 1,13% diện tích 

tự nhiên. Diện tích phân bố theo đơn vị hành chính cấp huyện như sau: thành phố 

Phan Thiết 322 ha, Thị xã La Gi 854 ha, Huyện Tuy Phong 2.356 ha, Huyện Bắc 

Bình 2.810 ha, Huyện Hàm Thuận Nam 987 ha, Huyện Tánh Linh 167 ha, Huyện 

Đức Linh 8 ha, Huyện Hàm Tân 236 ha, Huyện Phú Quý 152 ha. Trong đó: 

(1). Đất bằng chưa sử dụng: diện tích 2.754 ha, chiếm 30,47% diện tích đất 

chưa sử dụng; phân bố tập trung tại khu vực ven biển của huyện Tuy Phong 1.190 

ha, huyện Hàm Thuận Nam 254 ha, thành phố Phan Thiết 230 ha, huyện Hàm 

Thuận Bắc 125 ha… Do phân bố ở khu vực có địa hình thấp, bằng phẳng, giao 

thông thuận lợi nên loại đất này có khả năng rất cao cải tạo đưa vào sử dụng cho 

mục đích nông nghiệp (trồng cây hàng năm, trồng rừng phòng hộ ven biển,…) 

hoặc các mục đích phi nông nghiệp như phát triển du lịch, khu dân cư, năng 

lượng,… 

(2). Đất đồi núi chưa sử dụng: diện tích 5.718 ha, chiếm khoảng 63,28 tổng 

diện tích đất chưa sử dụng; phân bố tại khu vực địa hình cao, độ dốc tương đối 

lớn tại huyện Tuy Phong 872 ha, huyện Hàm Thuận Bắc 872 ha, thị xã La Gi 722 

ha, huyện Hàm Thuận Nam 668 ha… thích hợp cải tạo chuyển đổi sang trồng cây 

lâu năm hoặc trồng rừng. 

Núi đá không có rừng cây: diện tích 565 ha, chiếm 6,25% tổng diện tích 

đất chưa sử dụng; phân bố chủ yếu tại huyện Tuy Phong 335 ha, huyện Hàm 

Thuận Nam 65 ha… Về cơ bản, diện tích này ít có khả năng cải tạo đưa vào sử 

dụng trong ngắn hạn. 

2. Biến động sử dụng đất 

2.1. Biến động tổng diện tích tự nhiên 

Theo số liệu thống kê đất đai đến năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của 

tỉnh là 794.260 ha, giảm 133 ha so với diện tích năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu 

do trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 thực hiện trên cơ sở địa giới hành chính 

được xác định theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ, thay thế cho ranh giới hành chính theo Chỉ thị số 364/CT ngày 

06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

2.2. Biến động diện tích các loại đất 

a). Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 702.752 ha, giảm 7.714 ha so 

với năm 2015 do chuyển sang sử dụng vào các mục đích đất phi nông nghiệp. Cụ 

thể biến động các loại đất như sau:  

(1). Đất trồng lúa: diện tích năm 2020 là 55.267 ha, tăng 1.418 ha so với 
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năm 2015. Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước là 50.116 ha, tăng 1.076 ha so 

với năm 2015. Nguyên nhân do trong giai đoạn vừa qua, nhiều khu vực trên địa 

bàn tỉnh được đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu chủ động, nên người dân 

đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu 

năm sang đất trồng lúa. Diện tích chuyển đổi này chủ yếu tại huyện Bắc Bình và 

huyện Tuy Phong. 

Theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, trong giai đoạn 2016-2020, diện 

tích đất trồng lúa chuyển đổi vĩnh viễn sang các loại đất phi nông nghiệp 783 ha. 

(2). Đất trồng cây lâu năm: diện tích năm 2020 là 238.814 ha, tăng 13.792 

ha so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi đưa ra khỏi quy hoạch 

3 loại rừng (theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã chuyển đổi đất rừng sản 

xuất 4.119 ha, đất rừng phòng hộ 1.531 ha sang đất trồng cây lâu năm giai đoạn 

2016-2020) và chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất trồng cây lâu 

năm. Các khu vực chuyển đổi nhiều tập trung tại huyện Tuy Phong, huyện Bắc 

Bình, huyện Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Bắc… 

 Theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, trong giai đoạn 2016-2020, diện 

tích đất trồng cây lâu năm chuyển đổi vĩnh viễn sang các loại đất phi nông nghiệp 

5.574 ha. 

(3). Đất rừng phòng hộ: diện tích năm 2020 là 141.130 ha, giảm 2.041 ha 

so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do thực hiện chuyển đổi đưa ra khỏi quy 

hoạch 3 loại rừng (chuyển đổi 1.531 ha sang đất trồng cây lâu năm) và chuyển 

mục đích vĩnh viễn sang các loại đất phi nông nghiệp (345 ha). 

Diện tích đất rừng phòng hộ giảm nhiều tại huyện Tuy Phong, huyện Hàm 

Thuận Nam và tăng tại huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, huyện Đức 

Linh và Phú Quý. 

(4). Đất rừng đặc dụng: diện tích năm 2020 là 33.932 ha, tăng 1.153 ha so 

với năm 2015. Nguyên nhân do chuyển đổi một phần diện tích đất rừng phòng hộ 

sang đất rừng đặc dụng tại huyện Hàm Thuận Nam và huyện Tánh Linh.  

(5). Đất rừng sản xuất: diện tích năm 2020 là 165.964 ha, giảm 2.191 ha so 

với năm 2015 (trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 118.062 ha, giảm 

634 ha so với năm 2015). Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi đưa ra khỏi quy 

hoạch 3 loại rừng (chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm 4.119 ha) và 

chuyển đổi vĩnh viễn sang các loại đất phi nông nghiệp 945 ha. Bên cạnh đó, giai 

đoạn 2016-2020 đất rừng sản xuất cũng tăng thêm 2.941 ha do khoanh vẽ, xác 

định lại diện tích đất lâm phần (đưa vào 3 loại rừng) trong kỳ kiểm kê năm 2019.  

Diện tích đất rừng sản xuất giảm chủ yếu tại huyện Tuy Phong, thành phố 

Phan Thiết, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh, huyện Hàm Tân và tăng ở thị xã 

La Gi, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Nam. 
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(6). Biến động các loại đất nông nghiệp còn lại:  

- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích năm 2020 là 62.775 ha, giảm 

20.216 ha so với năm 2015, chủ yếu tại Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, 

Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong… 

- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích năm 2020 là 3.113 ha, tăng 137 ha so 

với năm 2015, chủ yếu tăng tại Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam.  

- Đất làm muối: diện tích năm 2020 là 540 ha, giảm 370 ha so với năm 

2015, tại huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Nam. 

- Đất nông nghiệp khác: diện tích năm 2020 là 1.217 ha, tăng 604 ha so với 

năm 2015, tăng chủ yếu tại huyện Hàm Tân, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Tuy 

Phong, Bắc Bình… 

b). Đất phi nông nghiệp 

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp năm 2020 là 82.570 ha, tăng 10.473 

ha so với năm 2015. Trong đó một số loại đất như sau: 

(1). Đất quốc phòng: diện tích năm 2020 là 12.045 ha, tăng 199 ha so với 

năm 2015, do thực hiện các công trình quốc phòng trên địa bàn giai đoạn 2016-

2020. Đất quốc phòng tăng chủ yếu tại huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan 

Thiết. 

(2). Đất an ninh: diện tích năm 2020 là 10.346 ha, giảm 64 ha so với năm 

2015. Nguyên nhân do chuyển mục đích một số vị trí đất an ninh trên địa bàn 

huyện Hàm Tân phục vụ cho xây dựng các công trình thuộc đất phát triển hạ tầng.  

(3). Đất khu công nghiệp: diện tích năm 2020 là 1.089 ha, giảm 120 ha so 

với năm 2015. Nguyên nhân do khoanh vẽ xác định lại ranh giới hiện trạng giao 

đất của Khu công nghiệp Hàm Kiệm tại huyện Hàm Thuận Nam giữa kỳ kiểm kê 

đất đai năm 2014 và kiểm kê năm 2019. 

(4). Đất cụm công nghiệp: diện tích năm 2020 là 493 ha, tăng 265 ha so 

với năm 2015, do thực hiện giao đất xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn, 

tập trung tại huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân. 

(5). Đất thương mại dịch vụ: diện tích năm 2020 là 5.747 ha, tăng 1.826 ha 

so với năm 2015, chủ yếu do chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ để 

thực hiện các dự án du lịch, kinh doanh thương mại trên địa bàn. Trong đó, tập 

trung chủ yếu tại các địa phương dọc biển phía Đông của tỉnh như thành phố Phan 

Thiết, huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Bắc, 

huyện Nàm Thuận Nam…  

(6). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích năm 2020 là 834 ha, 

giảm 72 ha so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do rà soát kiểm kê lại các 

diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn trong kỳ kiểm kê 
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đất đai năm 2019. 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp biến động giảm tập trung chủ 

yếu tại huyện Tuy Phong, huyện Đức Linh, thành phố Phan Thiết… diện tích biến 

động tăng chủ yếu tại huyện Hàm Tân, huyện Bắc Bình và thị xã La Gi. 

(7). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: diện tích năm 2020 là 1.694 

ha, tăng 402 ha so với năm 2015; trong đó tăng chủ yếu do cấp phép khai thác 

titan tại huyện Bắc Bình, thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong; 

khai thác nước khoáng tại huyện Đức Linh. 

(8). Đất phát triển hạ tầng: diện tích năm 2020 là 27.061 ha, tăng 9.141 ha 

so với năm 2015. Các địa phương có đất phát triển hạ tầng tăng lớn gồm huyện 

Bắc Bình, huyện Tuy Phong, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, 

huyện Hàm Tân… trong đó tăng tập trung chủ yếu là ở loại đất giao thông, đất 

thủy lợi và đất công trình năng lượng. Cụ thể như sau: 

- Đất giao thông: diện tích năm 2020 là 10.050 ha, tăng 1.521 ha so với 

năm 2015; trong đó tăng diện tích lớn tại huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, huyện Hàm Tân… 

- Đất thủy lợi: diện tích năm 2020 là 7.477 ha, tăng 2.520 ha so với năm 

2015; trong đó tăng chủ yếu tại huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, huyện Hàm 

Thuận Nam… 

- Đất cơ sở văn hóa: diện tích năm 2020 là 89 ha, tăng 10 ha so với năm 

2015. 

- Đất cơ sở y tế: diện tích năm 2020 là 70 ha, tăng 3 ha so với năm 2015. 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: diện tích năm 2020 là 642 ha, tăng 18 ha 

so với năm 2015. 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: diện tích năm 2020 là 205 ha, giảm 141 ha so với 

năm 2015. Nguyên nhân do khoanh vẽ xác định lại mục đích sử dụng đất của các dự 

án kinh doanh du lịch (mục đích chính) kết hợp sân golf tại khu vực xã Tân Thành và 

Thuận Quý của huyện Hàm Thuận Nam trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019. 

- Đất công trình năng lượng: diện tích năm 2020 là 5.104 ha, tăng 1.875 ha 

so với năm 2015; trong đó tăng chủ yếu tại huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, 

huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam… 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông: diện tích năm 2020 là 13 ha, tăng 

1 ha so với năm 2015. 

- Đất cơ sở tôn giáo: diện tích năm 2020 là 296 ha, tăng 28 ha so với năm 2015. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: diện tích năm 

2020 là 2.791 ha, tăng 104 ha so với năm 2015. Diện tích tăng chủ yếu tại huyện 
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Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: diện tích năm 2020 là 93 ha, tăng 25 ha 

so với năm 2015. Diện tích tăng này chủ yếu huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố 

Phan Thiết. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích năm 2020 là 148 ha, tăng 64 ha so 

với năm 2015. Diện tích tăng này chủ yếu tại thị xã La Gi, huyện Tánh Linh và 

thành phố Phan Thiết. 

(9). Đất ở tại nông thôn: diện tích năm 2020 là 7.030 ha, tăng 1.125 ha so 

với năm 2015. Trong đó, các địa phương có diện tích tăng nhiều là huyện Tuy 

Phong, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình… 

Theo kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020, đất ở tại 

nông thôn tăng thêm chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu 

năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa, đất chưa sử dụng... 

(10). Đất ở tại đô thị: diện tích năm 2020 là 3.303 ha, tăng 419 ha so với năm 

2015, chủ yếu tập trung tại thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, thị xã La Gi… 

Theo kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020, đất ở tại đô 

thị tăng thêm chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa, đất chưa sử dụng... 

(11). Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích năm 2020 là 228 ha, tăng 18 

ha so với năm 2015, chủ yếu tại huyện Đức Linh và huyện Hàm Tân. 

(12). Đất xây dựng công trình sự nghiệp: diện tích năm 2020 là 40 ha, tăng 

4 ha so với năm 2015, chủ yếu tại huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Nam.  

(13). Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: diện tích năm 2020 là 1.314 

ha, tăng 516 ha so với năm 2015. Tăng chủ yếu tại huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh… 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích năm 2020 là 47 ha, giảm 4 ha so với 

năm 2015, tập trung tại huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích năm 2020 là 205 ha, tăng 

2 ha so với năm 2015 tại thị xã La Gi, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong… và giảm tại 

thành phố Phan Thiết. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: diện tích năm 2020 là 67 ha, tăng 4 ha so với năm 

2015 tại Tuy Phong và Hàm Thuận Nam. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích năm 2020 là 7.074 ha, giảm 24 

ha so với năm 2015, chủ yếu tại huyện Hàm Tân, Bắc Bình, La Gi... 
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- Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích năm 2020 là 3.939 ha, giảm 54 

ha so với năm 2015, tại Tuy Phong, Phan Thiết, Đức Linh, Tánh Linh… 

- Đất phi nông nghiệp khác: diện tích năm 2020 là 13 ha, giảm 3 ha so với 

năm 2015, tại Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh. 

c). Đất chưa sử dụng 

Diện tích năm 2020 là 8.938 ha, giảm 2.892 ha so với năm 2015 do cải tạo 

đưa vào sử dụng cho các mục đích đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp; trong 

đó giảm chủ yếu tại huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, huyện Hàm Thuận 

Bắc,… Riêng thị xã La Gi đất chưa sử dụng tăng so với hiện trạng năm 2015 do 

xác định lại mục đích sử dụng đất phần đất do Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận 

quản lý bàn giao lại cho địa phương theo Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 

27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025. 

Bảng 5. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu Mã 

Diện 

tích 

năm 

2020 

So với năm 2015 So với năm 2010 

Diện 

tích  

năm 

2015 

Tăng 

(+)  

giảm (-) 

Diện 

tích  

năm 

2010 

Tăng (+)  

giảm (-) 

  TỔNG DT TỰ NHIÊN   794.260 794.393 -133 781.312 12.947 

1 Đất nông nghiệp NNP 702.752 710.466 -7.714 683.067 19.684 

  Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa LUA 55.267 53.849 1.418 52.437 2.830 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 50.116 49.040 1.076 42.123 7.993 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 238.814 225.022 13.792 150.256 88.558 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 141.130 143.171 -2.041 162.193 -21.063 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 33.932 32.779 1.153 32.006 1.926 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 165.964 168.155 -2.191 170.408 -4.444 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
RSN 118.062 118.695 -634   118.062 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 82.570 72.097 10.473 73.895 8.675 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 12.045 11.846 199 13.614 -1.569 

2.2 Đất an ninh CAN 10.346 10.410 -64 7.027 3.319 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.089 1.209 -120 689 400 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 493 228 265 474 19 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5.747 3.921 1.826   5.747 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 834 906 -72 4.091 -3.257 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 1.694 1.292 402 426 1.269 

2.8 Đất phát triển hạ tầng  DHT 27.061 17.921 9.141 21.975 5.087 

  Trong đó:             

- Đất giao thông DGT 10.050 8.529 1.521 9.037 1.013 

- Đất thủy lợi DTL 7.477 4.957 2.520 7.249 228 
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TT Chỉ tiêu Mã 

Diện 

tích 

năm 

2020 

So với năm 2015 So với năm 2010 

Diện 

tích  

năm 

2015 

Tăng 

(+)  

giảm (-) 

Diện 

tích  

năm 

2010 

Tăng (+)  

giảm (-) 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 89 78 10 132 -43 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 70 68 3 66 4 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 642 624 18 561 81 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 205 346 -141 384 -179 

- Đất công trình năng lượng DNL 5.104 3.229 1.875 4.477 627 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 13 12 1 10 4 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG           

- Đất cơ sở tôn giáo TON 296 268 28 197 99 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 2.791 2.688 104 2.195 596 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 93 68 25   93 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 148 84 64 140 7 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL       48 -48 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 7.030 5.906 1.125 5.116 1.914 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 3.303 2.883 419 2.698 605 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 228 211 18 388 -160 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 40 37 4   40 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG           

3 Đất chưa sử dụng CSD 8.938 11.830 -2.892 24.350 -15.412 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

Căn cứ vào bảng trên có thể thấy, xu hướng biến động đất đai của tỉnh chủ 

yếu là giảm diện tích các loại đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm khác, đất 

rừng, đất nuôi trồng thủy sản…), đất chưa sử dụng và tăng diện tích các loại đất phi 

nông nghiệp (nhất là đất phát triển hạ tầng, đất thương mại, dịch vụ, đất ở tại nông 

thôn, đất ở tại đô thị…), phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Trong nội bộ nhóm 

đất nông nghiệp có xu hướng là giảm diện tích đất trồng cây hàng năm khác, đất 

rừng sản xuất và tăng đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa do hệ thống thủy lợi được 

quan tâm đầu tư, giúp chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất trong mùa khô. 

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được phê duyệt và hiệu quả sử dụng đất 

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016-2020) tỉnh Bình Thuận được Chính phủ phê duyệt và ban hành tại 

Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/5/2018. Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP, 

UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các 
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huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện. Đến nay, đạt 

được kết quả như sau: 

Bảng 6. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước đến năm 2020 

TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ  

(%) 

  TỔNG DT ĐẤT TỰ NHIÊN   794.393 794.260 -133 99,98 

1 Đất nông nghiệp NNP 677.181 702.752 25.571 103,78 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 46.000 55.267 9.267 120,15 

  
 Trong đó: Đất chuyên lúa 

nước LUC 
43.983 50.116 6.133 113,94 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 218.731 238.814 20.084 109,18 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 134.761 141.130 6.369 104,73 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 32.387 33.932 1.545 104,77 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 166.039 165.964 -75 99,95 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 112.047 82.570 -29.477 73,69 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 13.165 12.045 -1.120 91,49 

2.2 Đất an ninh CAN 10.659 10.346 -313 97,06 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 3.048 1.089 -1.959 35,74 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 956 493 -463 51,61 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12.203 5.747 -6.456 47,10 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 1.743 834 -910 47,82 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 5.837 1.694 -4.143 29,02 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh 
DHT 34.127 27.061 -7.065 79,30 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 12.337 10.050 -2.287 81,47 

- Đất thủy lợi DTL 11.389 7.477 -3.912 65,65 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 189 89 -100 46,95 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 133 70 -62 53,12 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 1.108 642 -466 57,92 
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TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ  

(%) 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 1.462 205 -1.257 14,04 

- Đất công trình năng lượng DNL 7.150 5.104 -2.046 71,39 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 15 13 -1 91,99 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG         

- Đất cơ sở tôn giáo TON 294 296 2 100,77 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 3.465 2.791 -674 80,56 

- 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 176 93 -83 52,61 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 497 148 -350 29,69 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 7.471 7.030 -440 94,11 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 4.005 3.303 -703 82,46 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 266 228 -38 85,71 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 52 40 -12 77,18 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.165 8.938 3.773 173,05 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

a). Đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 677.181 ha, giảm 33.285 ha so với hiện 

trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 2020 là 702.752 ha, giảm 7.714 ha so 

với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 cao hơn chỉ 

tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 25.571 ha; tỷ lệ diện tích hiện trạng so với diện 

tích kế hoạch được duyệt 103,78%. Trong đó: 

(1). Đất trồng lúa: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 46.000 ha, giảm 7.849 

ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 2020 là 55.267 ha, tăng 

1.418 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 cao 

hơn 9.267 ha so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020; tỷ lệ diện tích hiện trạng so 

với chỉ tiêu diện tích kế hoạch 120,15%. Nguyên nhân do kế hoạch thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp có tỷ lệ đạt 

không cao; bên cạnh đó trong giai đoạn vừa qua một số vùng trước đây vốn không 

thuận lợi cho trồng lúa thì nay đã có thể canh tác lúa do được quan tâm đầu tư cải 
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tạo, đặc biệt là hệ thống thủy lợi tưới tiêu.   

(2). Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 

218.731 ha, giảm 6.291 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 

2020 là 238.814 ha, cao hơn 13.792 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện 

tích hiện trạng năm 2020 cao hơn 20.084 ha so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 

2020 được duyệt; tỷ lệ diện tích hiện trạng so với chỉ tiêu kế hoạch 109,18%. 

Nguyên nhân do kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất phi nông nghiệp có tỷ lệ đạt không cao; bên cạnh đó theo số liệu 

kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020 thì trong giai đoạn vừa 

qua đất trồng cây lâu năm tăng đáng kể do chuyển đổi đưa ra khỏi quy hoạch 3 

loại rừng (chuyển đổi đất rừng sản xuất 4.119 ha, đất rừng phòng hộ 1.531 ha 

sang đất trồng cây lâu năm) và chuyển đổi một số diện tích đất trồng cây hàng 

năm khác có hiệu quả kinh tế thấp sang đất trồng cây lâu năm. 

(3). Đất rừng phòng hộ: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 

134.761 ha, giảm 8.410 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 

2020 là 141.130 ha, giảm 2.041 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện 

tích hiện trạng năm 2020 cao hơn 6.369 ha so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 

được duyệt; tỷ lệ diện tích hiện trạng so với diện tích kế hoạch là 104,73%. 

Nguyên nhân do kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng 

hộ sang đất phi nông nghiệp có tỷ lệ đạt không cao; bên cạnh đó chỉ tiêu kế hoạch 

chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 

có tỷ lệ đạt thấp. 

(4). Đất rừng đặc dụng: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 

32.387 ha, giảm 392 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 

2020 là 33.932 ha, cao hơn 1.153 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện 

tích hiện trạng năm 2020 cao hơn 1.545 ha so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 

được duyệt; tỷ lệ diện tích hiện trạng so với diện tích kế hoạch là 104,77%. 

Nguyên nhân do kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng đặc dụng 

sang đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi từ đất rừng đặc dụng 

chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng có tỷ lệ đạt không cao. Bên cạnh 

đó, theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019, trong giai đoạn vừa qua đã chuyển đổi 

một phần diện tích đất rừng phòng hộ sang đất rừng đặc dụng tại huyện Hàm 

Thuận Nam và huyện Tánh Linh. 

(5). Đất rừng sản xuất: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 

166.039 ha, giảm 2.116 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 

2020 là 165.964 ha, giảm 2.191 ha so với hiện trạng năm 2015. Tỷ lệ diện tích 

hiện trạng năm 2020 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 99,95%. 

(6). Các chỉ tiêu đất nông nghiệp còn lại: 

- Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 
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2020 là 67.101 ha, giảm 15.889 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện 

trạng năm 2020 là 62.775 ha, giảm 20.216 ha so với hiện trạng năm 2015. Tỷ lệ 

diện tích hiện trạng năm 2020 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 93,55%. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 

3.412 ha, giảm 436 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 2020 

là 3.113 ha, giảm 137 ha so với hiện trạng năm 2015. Tỷ lệ diện tích hiện trạng 

năm 2020 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 91,24%. 

- Đất làm muối: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 975 ha, 

tăng 66 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 2020 là 540 ha, 

giảm 370 ha so với hiện trạng năm 2015. Tỷ lệ diện tích hiện trạng năm 2020 so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 55,38%. 

- Đất nông nghiệp khác: chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 

7.775 ha, tăng 7.161 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 

2020 là 1.217 ha, tăng 604 ha so với hiện trạng năm 2015. Tỷ lệ diện tích hiện 

trạng năm 2020 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 15,65%.  

b). Đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 là 112.047 ha, tăng 39.950 ha so với hiện trạng 

năm 2015; diện tích thực hiện đến năm 2020 là 82.570 ha, tăng 10.473 ha so với 

hiện trạng năm 2015. Như vậy, chỉ tiêu diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 

29.477 ha và bằng 73,69% so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 được duyệt; cụ 

thể từng loại đất như sau: 

(1). Đất quốc phòng: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 13.165 ha, tăng 

1.319 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích thực hiện đến năm 2020 là 12.045 

ha, tăng 199 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích đất quốc phòng 

hiện trạng năm 2020 thấp hơn 1.120 ha và bằng 91,49% so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt. Nguyên nhân chủ yếu do trong kế hoạch 2016-2020 đã đăng ký thực 

hiện 95 dự án với diện tích tăng thêm 1.318,8 ha; tuy nhiên đến cuối năm 2020 

mới chỉ thực hiện được 9 dự án với tổng diện tích tăng thêm 39,05 ha. Việc chậm 

thực hiện các dự án đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh chủ yếu do chưa bố trí được 

kinh phí thực hiện hoặc có điều chỉnh quy mô, vị trí các dự án, dẫn tới quá trình 

hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của dự án bị kéo dài. 

(2). Đất an ninh: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 10.659 ha, tăng 249 ha 

so với hiện trạng năm 2015; diện tích thực hiện đến năm 2020 là 10.346 ha, giảm 

64 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích đất an ninh hiện trạng năm 

2020 thấp hơn 313 ha và bằng 97,06% so với diện tích kế hoạch đến năm 2020 

được duyệt. Nguyên nhân do trong giai đoạn vừa qua đã chuyển mục đích một số 

vị trí đất an ninh trên địa bàn huyện Hàm Tân phục vụ cho xây dựng các công 

trình thuộc đất phát triển hạ tầng.  
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Trong kế hoạch 2016-2020 đã đăng ký thực hiện 78 dự án đất an ninh với 

diện tích tăng thêm 248,82 ha; đến cuối năm 2020 đã hiện hiện được 28 dự án với 

tổng diện tích tăng thêm 40,33 ha.  

(3). Đất khu công nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 3.048 ha, tăng 

1.839 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích thực hiện đến năm 2020 là 1.089 

ha, giảm 120 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích đất khu công 

nghiệp hiện trạng năm 2020 thấp hơn 1.959 ha và bằng 35,74% so với chỉ tiêu kế 

hoạch được duyệt. Nguyên nhân đất khu công nghiệp có tỷ lệ thực hiện đạt thấp 

do trong kế hoạch 2016-2020 đã đăng ký 8 dự án đất khu công nghiệp với tổng 

diện tích tăng thêm 1.910 ha; tuy nhiên đến cuối năm 2020 vẫn chưa được triển 

khai. Mặt khác, do khoanh vẽ xác định lại ranh giới hiện trạng giao đất của Khu 

công nghiệp Hàm Kiệm tại huyện Hàm Thuận Nam trong kỳ kiểm kê đất đai năm 

2019 cũng khiến đất khu công nghiệp giảm 120 ha so với hiện trạng năm 2015. 

(4). Đất cụm công nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 956 ha, tăng 

728 ha so với hiện trạng năm 2015; chỉ tiêu diện tích thực hiện đến năm 2020 là 

493 ha, tăng 265 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng 

thấp hơn 463 ha và bằng 51,61% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên 

nhân do trong kế hoạch thời kỳ 2016-2020 đã đăng ký 33 dự án cụm công nghiệp 

với tổng diện tích tăng thêm 782,91 ha, tuy nhiên đến cuối năm 2020 mới chỉ 

triển khai thực hiện được 3 dự án với tổng diện tích 40 ha. 

(5). Đất thương mại, dịch vụ: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 12.203 ha, 

tăng 8.281 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích thực hiện đến năm 2020 là 

5.747 ha, tăng 1.826 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng 

năm 2020 thấp hơn 6.456 ha và bằng 47,10% so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 

2020 được duyệt. Nguyên nhân do trong kỳ kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-

2020, đã đăng ký diện tích đất thương mại dịch vụ tăng thêm 8.203,85 ha (trong 

đó: 320 dự án đã xác định với tổng diện tích tăng thêm 8.203,55 ha); qua rà soát 

đến cuối năm 2020 mới chỉ thực hiện được 76 dự án với tổng diện tích 638,41 ha, 

diện tích chuyển mục đích nhỏ lẻ ngoài dự án là 0,3 ha nhưng chưa thực hiện. 

(6). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 

là 1.743 ha, tăng 837 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích thực hiện đến năm 

2020 là 834 ha, giảm 72 ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2015. Như vậy, chỉ 

tiêu diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 910 ha và bằng 47,82% so với chỉ 

tiêu kế hoạch đến năm 2020 được phê duyệt. Nguyên nhân do trong kỳ kế hoạch 

sử dụng đất 2016-2020, đã đăng ký đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng thêm 

892,93 ha (trong đó có 155 dự án đã xác định với tổng diện tích 892,43 ha); đến 

cuối năm 2020 mới chỉ thực hiện được 35 dự án với tổng diện tích 106,56 ha; 

diện tích chuyển mục đích nhỏ lẻ ngoài dự án là 0,5 ha nhưng chưa thực hiện. 

(7). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 
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2020 là 5.837 ha, tăng 4.546 ha so với hiện trạng năm 2015; diện tích thực hiện 

đến năm 2020 là 1.694 ha, tăng 402 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện 

tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 4.143 ha và bằng 29,02% so với chỉ tiêu kế 

hoạch đến năm 2020 được duyệt. Nguyên nhân do trong kế hoạch thời kỳ 2016-

2020 đã đăng ký 41 dự án đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản với tổng diện 

tích tăng thêm 4.646,19 ha, tuy nhiên đến cuối năm 2020 mới chỉ triển khai thực 

hiện được 29 dự án với tổng diện tích 492,89 ha. 

(8). Đất phát triển hạ tầng: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 34.127 ha, 

tăng 16.206 ha so với hiện trạng năm 2020; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

27.061 ha, tăng 9.141 ha so với hiện trạng năm 2015. Diện tích hiện trạng năm 

2020 thấp hơn 7.065 ha và bằng 79,30% so với kế hoạch đến năm 2020 được 

duyệt. Trong đó: 

- Đất giao thông: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 12.337 ha, tăng 3.808 

ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 10.050 ha, tăng 

1.521 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 

thấp hơn 2.287 ha và bằng 81,47% so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 được 

duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 đã đăng ký 160 công trình, dự án 

đất giao thông cấp quốc gia, cấp tỉnh với tổng diện tích 2.442,37 ha. Đến cuối 

năm 2020 đã thực hiện được 39 dự án với tổng diện tích 1.410,03 ha.  

- Đất thủy lợi: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 11.389 ha, tăng 6.431 ha 

so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 7.477 ha, tăng 

2.520 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 

thấp hơn 3.912 ha và bằng 65,65% so với chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt. 

Trong kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 đã đăng ký 245 dự án đất thủy lợi 

cấp quốc gia, cấp tỉnh với tổng diện tích 5.810,65 ha. Đến cuối năm 2020 đã thực 

hiện được 76 dự án với tổng diện tích 2.213,89 ha.  

- Đất cơ sở văn hóa: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 189 ha, tăng 111 

ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 89 ha, tăng 10 

ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 

100 ha và bằng 46,95% so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 được phê duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 đã đăng ký 127 công trình, dự án 

đất xây dựng cơ sở văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh với tổng diện tích 114,48 ha. 

Đến cuối năm 2020 đã thực hiện được 43 dự án với tổng diện tích 21,23 ha.  

- Đất cơ sở y tế: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 133 ha, tăng 65 ha so 

với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 70 ha, tăng 3 ha so 

với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 62 ha 

và bằng 53,12% so với chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt.  
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Trong kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 đã đăng ký 49 dự án đất xây dựng 

cơ sở y tế cấp quốc gia, cấp tỉnh với tổng diện tích 59,65 ha. Đến cuối năm 2020 

đã thực hiện được 18 dự án với tổng diện tích 25,91 ha.  

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 1.108 

ha, tăng 485 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

642 ha, tăng 18 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 

2020 thấp hơn 466 ha và bằng 57,92% so với kế hoạch được phê duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 đã đăng ký 45 dự án đất xây dựng 

cơ sở giáo dục và đào tạo cấp quốc gia, cấp tỉnh với tổng diện tích 216,36 ha. Đến 

cuối năm đã thực hiện được 03 dự án với tổng diện tích 7,3 ha. 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 1.462 ha, 

tăng 1.116 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 205 

ha, giảm 141 ha so với hiện trạng năm 2015. Diện tích hiện trạng năm 2020 thấp 

hơn 1.257 ha và bằng 14,04% so với chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt. Tỷ lệ thực 

hiện đạt thấp do nhiều dự án đăng ký kế hoạch nhưng chưa được thực hiện; bên 

cạnh đó do trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 đã khoanh vẽ xác định lại mục 

đích sử dụng đất của các dự án kinh doanh du lịch (mục đích chính) kết hợp sân 

golf tại khu vực xã Tân Thành và Thuận Quý của huyện Hàm Thuận Nam, do đó 

đã giảm 141 ha đất cơ sở thể dục thể thao so với kỳ kiểm kê đất đai năm 2014. 

Trong giai đoạn 2016-2020, đã đăng ký 8 dự án đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh với tổng diện tích 772,7 ha; tuy nhiên chưa thực 

hiện. 

- Đất công trình năng lượng: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 7.150 ha, 

tăng 3.921 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

5.104 ha, tăng 1.875 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng 

năm 2020 thấp hơn 2.046 ha và bằng 71,39% so với kế hoạch đến năm 2020 được 

phê duyệt. 

Trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, đăng ký 176 dự án đất 

công trình năng lượng với tổng diện tích tăng thêm 3712,96 ha. Đến cuối năm 

2020, đã thực hiện được 59 dự án với tổng diện tích 258,72 ha. 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 

15 ha, cao hơn 2 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 

là 13 ha, tăng 1 ha so với hiện trạng năm 2015. Diện tích hiện trạng năm 2020 

thấp hơn 1 ha và bằng 91,99% so với kế hoạch chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 được phê duyệt. 

Trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, đăng ký 15 dự án đất công 

trình bưu chính, viễn thông với tổng diện tích tăng thêm 2,25 ha. Đến cuối năm 

2020, đã thực hiện được 02 dự án với tổng diện tích 0,07 ha. 



128 

- Đất cơ sở tôn giáo: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 294 ha, tăng 26 ha 

so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 296 ha, tăng 28 

ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 cao hơn 

2 ha và bằng 100,77% so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 được duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, đăng ký 87 dự án đất cơ 

sở tôn giáo với tổng diện tích tăng thêm 25,9 ha. Đến cuối năm 2020, đã thực 

hiện được 48 dự án với tổng diện tích 15,24 ha. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: chỉ tiêu kế 

hoạch đến năm 2020 là 3.465 ha, tăng 777 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả 

thực hiện đến năm 2020 là 2.791 ha, tăng 104 ha so với hiện trạng năm 2015. 

Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 674 ha và bằng 80,56% so với 

chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 

2016-2020, đã đăng ký 88 dự án đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng với tổng diện tích tăng thêm 923,47 ha; tuy nhiên đến cuối năm 2020 

mới chỉ thực hiện được 9 dự án với tổng diện tích 29,68 ha. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 176 

ha, tăng 108 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 

93 ha, tăng 25 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 

2020 thấp hơn 83 ha và bằng 52,61% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân 

do trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 đã đăng ký 21 hạng mục có đất di 

tích lịch sử, văn hóa với tổng diện tích tăng thêm 108,13 ha; tuy nhiên đến cuối 

năm 2020 thực hiện được 03 dự án với tổng diện tích 13,01 ha. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 497 ha, 

tăng 413 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 148 

ha, tăng 64 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, chỉ tiêu diện tích hiện trạng 

năm 2020 thấp hơn 350 ha và bằng 29,69% so với chỉ tiêu kế hoạch đến năm 

2020 được duyệt. Nguyên nhân do trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, 

đã đăng ký 56 dự án đất bãi thải, xử lý chất thải với tổng diện tích tăng thêm 389,5 

ha; tuy nhiên đến cuối năm 2020 thực hiện được 04 dự án với tổng diện tích 36,4 

ha. 

(9). Đất ở tại nông thôn: chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2020 là 7.471 ha, tăng 

1.565 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện đến năm 2020 là 7.030 

ha, tăng 1.125 ha so với hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 

2020 thấp hơn 440 ha và bằng 94,11% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020 đã đăng ký 187 dự án khu 

dân cư tập trung với tổng diện tích tăng thêm 1.620,32 ha; đến cuối năm 2020 đã 

thực hiện được 42 dự án với tổng diện tích 368,45 ha. 

(10). Đất ở tại đô thị: chỉ tiêu kế hoạch 4.005 ha, tăng 1.122 ha so với hiện 
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trạng năm 2015; kết quả thực hiện 3.303 ha, tăng 419 ha so với hiện trạng năm 

2015. Diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 703 ha và bằng 82,46% so với chỉ 

tiêu kế hoạch được duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, đã đăng ký 108 dự án khu 

dân cư đô thị tập trung với tổng diện tích tăng thêm 764,42 ha; đến cuối năm 2020 

đã thực hiện được 08 dự án với tổng diện tích 48,12 ha. 

(11). Đất xây dựng trụ sở cơ quan: chỉ tiêu kế hoạch 266 ha, tăng 56 ha so 

với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện 228 ha, tăng 18 ha so với hiện trạng 

năm 2015. Chỉ tiêu diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 38 ha và bằng 85,71% 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do trong kế hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2016-2020 đã đăng ký 80 dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan với tổng diện 

tích 70,81 ha; tuy nhiên đến cuối năm 2020 mới chỉ thực hiện được 25 dự án với 

tổng diện tích 13,91 ha. 

(12). Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch 52 ha, 

tăng 16 ha so với hiện trạng năm 2015; kết quả thực hiện 40 ha, tăng 4 ha so với 

hiện trạng năm 2015. Như vậy, diện tích hiện trạng năm 2020 thấp hơn 12 ha và 

bằng 77,18% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.  

Trong kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, đã đăng ký 56 dự án đất 

xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp với tổng diện tích 16,9 ha; tuy nhiên đến 

cuối năm 2020 mới chỉ thực hiện được 11 dự án với tổng diện tích 2,64 ha.  

c). Đất chưa sử dụng  

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 5.165 ha, giảm 6.665 ha so 

với hiện trạng năm 2015; diện tích hiện trạng năm 2020 là 8.938 ha, giảm 2.892 

ha so với hiện trạng năm 2015. Diện tích hiện trạng năm 2020 cao hơn 3.773 ha 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt; tỷ lệ diện tích hiện trạng so với chỉ tiêu kế 

hoạch 173,05%. Nguyên nhân do kế hoạch chuyển mục đích đất chưa sử dụng 

sang đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đạt kết quả không cao.  

3. Đánh giá chung 

3.1. Kết quả đạt được 

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ 

quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai. Công tác quản lý đất đai 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất; việc giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân 

thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, nhận thức về vị trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất của các cấp chính quyền và người dân được nâng lên; từng bước khắc 

phục được tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối 

tượng. 
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Tài nguyên đất đai đã được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn góp phần làm 

tăng giá trị của đất và bảo vệ môi trường. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất gắn với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh; phân bổ nguồn lực 

đất đai cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển. Thông qua quy hoạch sử dụng 

đất, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt, đã tạo điều kiện 

để kinh tế vùng sâu, vùng xa có cơ hội chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, thúc 

đẩy chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với 

kinh tế thị trường.  

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo quỹ đất cho các ngành, 

lĩnh vực phát triển, góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển công 

nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, từng 

bước đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước.  

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để triển khai thực 

hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện 

đời sống cho nhân dân. Sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất từng bước đã phát huy được tính dân chủ, công khai, minh 

bạch, hạn chế được những tiêu cực trong công tác quản lý đất đai, góp phần ổn 

định chính trị - xã hội. 

Ngoài ra, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện tốt hơn đã đóng 

góp tích cực và hiệu quả trong việc khôi phục và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu 

nguồn, rừng khoanh nuôi tái sinh, rừng trồng kinh tế. Việc giao đất, giao rừng đã 

ngăn chặn được tình trạng suy thoái rừng nghiêm trọng, hạn chế được nạn chặt 

phá rừng trái phép, góp phần duy trì ổn định diện tích rừng trên các lâm phần 

được giao khoán mà còn góp phần nâng cao đời sống của hộ gia đình nhận khoán, 

tạo động lực khuyến khích họ tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng. 

3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

a). Những khó khăn, hạn chế 

Mặc dù việc lập và phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh và cấp huyện được 

thực hiện đúng và đầy đủ theo nguyên tắc, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai 

quy định và được triển khai từ đầu năm 2016 nhưng chậm được phê duyệt nên 

không có căn cứ để thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.  

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt được theo quy hoạch, 

kế hoạch được phê duyệt (chưa đúng theo kế hoạch 20 chỉ tiêu), điều này cho 

thấy việc dự báo nhu cầu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa sát với 

thực tế trong quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. 
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Việc thực hiện thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 

theo quy định tiến độ còn chậm. Còn tình trạng sử dụng đất chưa đúng mục đích 

được giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng mắc. 

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thiếu các giải pháp có 

tính khả thi, như các giải pháp cân đối vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư...  

b). Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế 

Nhu cầu phát triển chung của toàn xã hội luôn biến động, song công tác 

chỉnh lý biến động đất đai hàng năm chưa kịp thời, việc nghiên cứu xây dựng 

định hướng trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gặp khó khăn, 

cùng với quy trình lập, thẩm định, phê quyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng làm 

cho thời gian kéo dài trong thời gian đầu kỳ kế hoạch. 

Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng 

đất còn những hạn chế nhất định. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên 

quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp còn nặng về định hướng lâu dài mà chưa 

cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực hiện trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn đến 

mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch. 

Các nhu cầu sử dụng đất phát sinh kết hợp với sự tăng trưởng kinh tế 

và đô thị hóa nhanh đã làm cho chính quyền địa phương và các cơ quan quản 

lý sử dụng đất chưa nắm bắt kịp thời các biến chuyển; dẫn đến nhiều bất cập 

trong quản lý, sử dụng và tạo ra sự chênh lệch giữa thực tế so với quy hoạch 

sử dụng đất đã lập. Những bất cập này chủ yếu xảy ra ở các khu vực dân cư 

tập trung. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa 

sát với thực tiễn, do chưa bám sát vào quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt 

mà thường căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các cấp và các tổ chức sử 

dụng đất. 

Theo quy định trước ngày 01/7/2014, tất cả các trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì UBND 

tỉnh phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mới được 

thực hiện do đó một số dự án có sử dụng các loại đất này đã bị chậm tiến độ 

thực hiện. 

Công tác giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt, có nơi chưa được 

thực hiện nghiêm túc. Do đó, việc thực hiện chưa đúng mục đích sử dụng đất của 

tổ chức, người dân chậm được phát hiện và xử lý kịp thời. 

Cơ chế, chính sách về đất đai còn nhiều bất cập, như các quy định về (i) 

đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng chưa nhận được sự đồng thuận của nhân 
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dân; (ii) công tác thẩm định hồ sơ đất đai gặp nhiều khó khăn (do các hộ dân mua 

bán, chuyển quyền sử dụng đất mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất). 

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng phụ thuộc rất lớn vào 

hoạt động đầu tư của tỉnh, nhất là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng (hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội) cần lượng vốn lớn mà việc huy động vốn gặp khó khăn 

ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, cũng như giao đất thực hiện dự án.  

VI. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẶT BIỂN VÀ ĐÁY BIỂN THUỘC 

VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN QUẢN LÝ 

1. Phạm vi vùng mặt biển, đáy biển do tỉnh quản lý 

Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bình Thuận có diện tích vùng lãnh hải rộng 

52.000 km2. Tuy nhiên, tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ, phạm vi quản lý theo địa giới hành chính được tính bắt đầu từ 

điểm phân định địa giới hành chính trên đất liền theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính đã lập (tại đường mép nước trên bản đồ) đến đường cơ sở dùng để tính 

chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam theo tuyên bố của Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12/11/1982 (tức là vùng nước nội thủy tại 

địa phương).  

Hình 17. Bản đồ ranh giới vùng biển do tỉnh Bình Thuận quản lý 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  
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Căn cứ quy định của Luật Biển Việt Nam, lãnh hải là vùng biển có chiều 

rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Như vậy, phạm vi vùng biển xây 

dựng phương án quy hoạch là vùng nội thủy, từ mực nước biển thấp nhất trung 

bình nhiều năm tại bờ ra tới đường cơ sở và lãnh hải. Theo kết quả tính toán, xác 

định diện tích vùng biển do tỉnh Bình Thuận quản lý như nêu trên là 24.667,26 

km2.  

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và 

Hải đảo, vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển. Vùng đất ven 

biển bao gồm các xã, phường, thị trấn có biển. Cụ thể là các xã/phường của 07 

địa phương như: Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân); Tân Phước, 

Phước Lộc, Bình Tân, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Hải (thị xã La Gi); Tân Thuận, 

Tân Thành, Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam); Tiến Thành, Đức Long, Lạc 

Đạo, Đức Thắng, Hưng Long, Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi 

Né (thành phố Phan Thiết); Hồng Phong, Hòa Thắng (huyện Bắc Bình); Phan Rí 

Cửa, Hòa Minh, Chí Công, Bình Thạnh, Liên Hương, Phước Thể, Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Tân (huyện Tuy Phong); Ngũ Phụng, Tam Thanh, Long Hải (huyện Phú Quý).  

2. Về đặc điểm vùng biển tỉnh Bình Thuận 

2.1. Vùng bờ biển 

Tỉnh Bình Thuận có bờ biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà 

Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

chạy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. Do cấu tạo của địa hình, với sự xuất hiện 

của những mỏm núi đá nhô ra biển xen lẫn những bờ cát nên quá trình bào mòn 

đã hình thành nhiều cung bờ lõm sâu vào đất liền, tạo điều kiện cho sóng hội tụ 

và cát bồi, tạo thành những bãi biển du lịch hấp dẫn. Vùng bờ phía Bắc giáp nối 

với bờ biển miền Trung, thuộc kiểu bờ nguyên sinh đang bị bào mòn. Các mũi đá 

gốc (thành phần là granit phức hệ Đèo Cả) thường nhô ra biển tạo thành các vịnh 

hở như vịnh Cà Ná, vịnh Phan Thiết… và các mũi như La Gàn, Kê Gà…Vùng 

bờ phía Nam thuộc kiểu bờ vũng vịnh tích tụ, mài mòn, có sự xen kẽ giữa các 

mũi nhô thấp cấu tạo bởi các đá phun trào axit đặc trưng từ mũi Kê Gà cho tới 

biển Tân Thắng. Các dạng tích tụ ở đây là dạng liền kề, tự do, có nguồn tiếp bồi 

tích là vật liệu aliuvi mài mòn từ đáy lên. Một điểm đặc trưng cho vùng bờ này 

là sự hiện diện của các đụn cát đỏ chạy dọc suốt đường bờ từ Tuy Phong xuống 

tới Hàm Tân với chiều rộng khoảng vài kilomet và chiều cao trung bình khoảng 

30m. 

Trong vùng biển tỉnh Bình Thuận có đảo Phú Quý (hay còn gọi là Cù Lao 

Thu) với diện tích trên 30km2 cách bờ khoảng 70km. Đảo được cấu tạo chủ yếu 

bởi vật liệu núi lửa, cạnh đó là Hòn Tranh cùng tính chất cấu tạo. Bề mặt địa hình 

của hai đảo này còn dấu vết của họng núi lửa hoạt động vào thời kỳ đầu Holoxen. 
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Ngoài ra, trên vùng biển còn một số đảo nhỏ ven bờ ít có khả năng khai thác. 

Về độ cao bờ biển, ngoài 3 đỉnh núi cao trên 100m là mũi Phú Hài (TP 

Phan Thiết) cao 105m, mũi Hòn Rơm cao 122m, Hòn Bình Nhơn cao 388m, dọc 

bờ biển Bình Thuận chỉ có các mũi đá nhô ra biển có độ cao từ 50m trở xuống, 

phần bờ tiếp giáp với biển tại các cung bờ là bãi cát, thường có hai bậc chính, bậc 

thứ nhất từ mép nước trở lên thường có độ cao từ 0,5 đến 0,7m, bậc thứ hai có độ 

cao từ 1m-4m, riêng hai cung bờ Vũng Môn và Hào Phú thì bậc thứ hai là những 

đồi cát cao từ 10 đến 30m tạo nên những phong cảnh lạ cho bờ biển nơi đây. 

Chính nhờ đặc điểm bờ biển xen lẫn giữa các mũi đá với các bãi cát trắng, nước 

biển trong xanh, sạch và hoang sơ đã tạo nên những khu du lịch biển đẹp nổi tiếng 

hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 

Vùng đồng bằng ven biển tỉnh Bình Thuận có địa hình bằng phẳng, nhưng 

đất đai cằn cỗi, một số khu vực bị khô hạn… không thuận lợi đối với phát triển 

sản xuất nông nghiệp. Song lại khá thuận lợi để phát triển du lịch. 

2.2. Địa hình đáy biển và ven bờ 

Từ mũi Cà Ná đến cửa sông Đu Đủ là vùng biển hở chịu tác động của sóng 

biển. Phần đáy biển ven bờ tính từ mép nước đến độ sâu – 20m dọc theo đường 

bờ biển từ Mũi Né đến cửa sông Đu Đủ với chiều rộng từ 4 – 5km đến 15 – 20km, 

diện tích 2.492,6 km2, địa hình có dộ dốc rất thoải, nhiều chỗ gần như bằng phẳng, 

đặc biệt là khu vực Phan Thiết, Phan Rí Cửa… 

Địa hình đáy biển ven bờ tính từ bờ mép nước ra đến độ sâu – 20m bao 

gồm 2 đới: 

(i) Đới sóng vỗ bờ 

Bãi biển tích tụ thường xuyên và không thường xuyên ngập triều: có chiều 

rộng trung bình từ 100-200 m đến 400-500 m. 

Bãi biển mài mòn trên đá gốc: ít phổ biến, chỉ gặp ở một số núi đá gốc ven 

biển như mũi Kê Gà, mũi Né, mũi La Gàn, mũi Ghềnh Đá, mũi Đá Dựng … Các 

bãi biển này hẹp, chiều rộng trung bình 100 – 200 m, dài 400 – 500 m.  

(ii) Đới sóng biến dạng và phá hủy 

Trong phạm vi từ đường bờ đến độ sâu 20 m, đới sóng biến dạng và phá 

hủy, bao gồm: 

Đồng bằng tích tụ dưới đáy biển gần bờ tạo thành do tác động hỗn hợp của 

sông – biển phát triển khá rộng. Đáng kể nhất là dải đồng bằng cửa sông Cái ở 

khu vực Phan Thiết có độ sâu từ 2 m đến 10m. Ở những nơi cửa sông lớn, vận 

chuyển nhiều phù sa, đồng bằng mở rộng về phía biển. Gần các mũi đá đồng bằng 

bị thu hẹp. Chiều rộng của đồng bằng thay đổi từ 1 – 2 km đến 5 – 10 km. Độ dốc 

chung của đồng bằng tích tụ dưới đáy biển gần bờ nhỏ hơn 5.  
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Đồng bằng nghiêng thoải tạo thành do tác động của sóng - thủy triều: phân 

bố ở độ sâu 20 m, rộng nhất ở khu vực Phan Thiết, Mũi Né… Chiều rộng của 

đồng bằng thay đổi từ 2 – 3km đến 18 – 20 km. Độ dốc từ 3 – 5. Trên bề mặt 

đồng bằng, rải rác một số khối nhô (độ sâu – 10 m). Trầm tích trên mặt đồng bằng 

chủ yếu là bùn, sét, lẫn cát.  Đồng bằng này hiện nay vẫn đang tiếp tục được mở 

rộng và tăng dần khối lượng trầm tích. 

3. Thực trạng khai thác, sử dụng mặt biển, đáy biển do tỉnh quản lý 

trong phát triển kinh tế - xã hội 

3.1. Lĩnh vực thủy sản, diêm nghiệp 

a). Nuôi trồng thủy sản 

Theo số liệu Niên Giám thống kê năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 3.041,8 

ha nuôi trồng thủy sản (nuôi trồng theo hướng thâm canh, công nghiệp), trong đó 

chủ yếu là nuôi tôm, nhất là tôm thẻ chân trắng; nuôi thủy sản nước ngọt như: cá 

tầm, chình, bống tượng, thác lác… đặc biệt là sản xuất tôm giống. 

Bảng 7. Diện tích nuôi trồng thủy sản (chưa kể diện tích nuôi trồng thủy sản lồng 

bè trên biển) phân theo huyện, thị xã, thành phố 

Đơn vị tính: Ha 

  

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

TỔNG SỐ  1076,6 867,8 1023 1041,3 1184,4 1137,7 

Huyện Hàm Tân 283,5 232,3 305,0 309,0 340,2 330,4 

Thị xã La Gi 93,5 75,8 90,0 92,0 126,0 115,6 

Huyện Hàm Thuận Nam 150,0 140,0 164,0 169,0 191,4 180,4 

Thành phố Phan Thiết 2,3 2,2 2,0 2,3 3,5 3,6 

Huyện Tuy Phong 475,4 369,5 390,0 395,0 431,9 425,1 

Huyện Bắc Bình 71,9 48,0 72,0 74,0 91,4 82,6 

Huyện Phú Quý - - - - -  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2020 

Nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại khu vực Hàm Tân, Tuy Phong, Bắc Bình, 

Phan Thiết, Hàm Thuận Nam. Vùng nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, tập 

trung ở Hàm Tân (330,4 ha) Tuy Phong (425,1 ha). Ngoài ra còn có 5 vùng vịnh 

lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh có thể nuôi một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao 

như: tôm hùm, cá mú, sò, điệp, trai ngọc... Diện tích nuôi nước lợ vùng ven biển 

đạt khoảng 1000 ha, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng. Công tác theo dõi, phòng 

trừ dịch bệnh được quan tâm thực hiện nên năng suất duy trì ổn định; năng suất 

tôm nuôi bình quân đạt từ 8-9 tấn/ha/vụ. Nuôi hải sản trên biển tiếp tục duy trì tại 

huyện Phú Quý, huyện Tuy Phong và các huyện ven biển khác; Tổng sản lượng 

khai thác đạt khoảng 221 tấn/năm. 



136 

 

Bảng 8. Sản lượng khai thác thủy sản của các địa phương vùng biển tỉnh Bình 

Thuận 

Đơn vị: Tấn 

 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

TỔNG SỐ  206.533 211.173 221.349 226.773 229.888 228.448 

Thành phố Phan Thiết 58.511 60.373 63.877 64.875 64.695 62.034 

Thị xã La Gi 60.577 60.163 63.113 65.007 68.446 71.914 

Huyện Tuy Phong 50.561 53.094 54.396 55.836 54.722 52.569 

Huyện Bắc Bình 1.803 1.683 1.742 1.773 1.581 1.549 

Huyện Hàm Thuận Nam 2.528 2.941 3.095 3.180 3.137 3.218 

Huyện Hàm Tân 4.870 4.501. 5.213 5.322 5.497 4.952 

Huyện Phú Quý 27.681 28.415.7 29.913 30.780 31.809 32.212 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2020 

Tôm giống Bình Thuận được nuôi ở Vĩnh Tân, Tuy Phong, đây là vùng 

nuôi tôm giống lớn, có chất lượng cao của tỉnh, cung cấp cho thị trường cả nước. 

Toàn tỉnh có 147 cơ sở với 785 trại, 12.100 bể ươm. Vùng biển Vĩnh Tân có ít 

nước ngọt từ sông ngòi đổ ra biển nên có độ mặn ổn định quanh năm, giàu hàm 

lượng khoáng, các yếu tố lý hóa rất hợp với nuôi tôm giống. Đặc biệt, khu vực 

này có vực sâu, nhiều rạn san hô có tác dụng lọc nước biển. Chính những yếu tố 

này đã làm nên thương hiệu tôm giống Bình Thuận. 

b). Khai thác hải sản xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá  

Toàn tỉnh hiện có 7.545 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 m trở lên với 

tổng công suất khoảng 1,35 triệu CV. Tàu từ 06 m đến dưới 12 m có 3.584 chiếc; 

từ 12 mét đến dưới 15 mét có 1.996 chiếc; từ 15 mét đến dưới 24 mét có 1.928 

chiếc; từ 24 mét trở lên có 37 chiếc. Các địa phương trong tỉnh có nhiều tàu cá 

gồm: huyện Tuy Phong có 1.812 chiếc; thành phố Phan Thiết có 1.805 chiếc; thị 

xã La Gi có 2.094 chiếc; huyện đảo Phú Quý có 1.479 chiếc. Ngoài ra, số lượng 

tàu cá có chiều dài dưới 6 m của tỉnh gồm 5.217 chiếc, tập trung ̣nhiều tại khu 

vực bãi ngang, hoạt động gần bờ. Số tàu cá công suất từ 90 CV đã đăng ký là 

3.506 chiếc. Hiện duy trì hoạt động 281 tổ đoàn kết/2.252 tàu, đa phần các tàu cá 

đều được trang bị an toàn và ứng dụng công nghệ mới trong khai thác, bảo quản 

thủy hải sản, góp phần gia tăng năng lực và hiệu quả khai thác, đánh bắt xa bờ.  

c). Chế biến thủy hải sản 

Cùng với đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, tỉnh Bình Thuận đã tập trung 

nâng cao năng lực chế biến thủy sản. Ngành chế biến thủy sản từng bước được 

đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu 
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cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, ISO. Toàn tỉnh Bình 

Thuận có 366 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản tươi, đông lạnh và 197 cơ 

sở sản xuất, kinh doanh nước mắm; có 212 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản được 

chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó, có 22 doanh 

nghiệp xuất khẩu thủy sản qua thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, EU, 

ASEAN. Các sản phẩm thủy sản phục vụ xuất khẩu chủ yếu là cá biển, mực, bạch 

tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ… 

d). Diêm nghiệp 

Sản xuất diêm nghiệp của doanh nghiệp, người dân vùng ven biển và hải 

đảo ngày càng được quan tâm và tạo điều kiện phát triển, góp phần tạo việc làm, 

thu nhập và ổn định đời sống của cư dân ven biển, hải đảo. Toàn tỉnh hiện có 975 

ha đất sản xuất muối, cung cấp nguyên liệu muối công nghiệp, nguyên liệu cho 

các cơ sở tinh chế muối và muối chượp cá… phục vụ ngành công nghiệp khai 

thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản, sản xuất nước mắm… 

3.2.  Lĩnh vực du lịch biển và hải đảo 

Bình Thuận là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về phát triển 

du lịch của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, nhất là du lịch biển và 

hải đảo. Với nguồn tài nguyên du lịch biển độc đáo (cát trắng, mịn, bờ biển thoải 

đều, khí hậu tương đối định) có đảo Phú Quý, nhiều Vũng, Vịnh, khu bảo tồn 

biển Hòn Cau, vùng biển từ Tuy Phong đến Phan Thiết nằm trong khu du lịch 

Quốc gia Mũi Né (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018). 

Hiện nay, hệ thống giao thông, nhất là giao thông kết nối các địa phương 

ven biển đã, đang được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ, nhiều khu đô thị du lịch, tổ 

hợp du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái biển, khu dân cư ven biển đã, đang được 

đầu tư như dự án Novaworld Phan Thiết, Thanh Long Bay… hệ thống cơ sở lưu 

trú, dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực chất lượng cao ngày càng phát triển, đưa 

Bình Thuận trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. 

Theo số liệu thống kê, năm 2019 toàn tỉnh đón hơn 6,4 triệu lượt khách du lịch, 

tăng 11,39% so với 2018. Trong đó, khách quốc tế khoảng 775.000 lượt. Doanh 

thu từ khách du lịch đạt 15.110 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2018. Các năm 

2021, do dịch bệnh Covid 19, du lịch Bình Thuận bị ảnh hưởng nặng nề.  

Trong thời gian tới đây, với việc đưa vào khai thác sân bay Phan Thiết, Dự 

án đường bộ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; dự án đường sắt Bắc - Nam tốc độ 

cao qua địa bàn được hoàn thiện. Du lịch biển, đảo Bình Thuận sẽ có nhiều cơ 

hội phát triển bứt phá, rõ nét hơn. 

3.3. Lĩnh vực công nghiệp dịch vụ ven biển, đảo 

 Nguồn lợi dầu khí trên vùng biển của tỉnh đã và đang được khai thác mang 
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lại hiệu quả lớn. Trong đó, có 03 mỏ dầu khí đã khai thác là Rạng Đông, Ru Bi, 

Sư tử Đen (sản lượng 80 ngàn thùng dầu ngày - đêm). 

Công nghiệp chế biến khoáng sản ven biển được quan tâm đầu tư, đặc biệt 

chế biến sa khoáng titan. Đến nay đã hình thành hạ tầng 2 khu vực chế biến quặng 

sa khoáng titan quy mô lớn tại Khu công nghiệp sông Bình, huyện Bắc Bình (300 

ha) và 02 cụm công nghiệp tại huyện Hàm Tân gồm: Thắng Hải 1 (50 ha), Thắng 

Hải 2 (40 ha). Đã có 03 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động (02 dự án nghiền 

bột zircon; 01 dự án luyện xỉ titan). Ngoài ra, có 04 dự án chế biến sâu titan (sản 

xuất bột màu đioxit titan, xỉ titan, bột zircon siêu mịn, Pigment TiO2) đã được 

các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thực 

hiện. Từ năm 2009 đến nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 167.810 tấn tinh 

quặng ilmenit. Ngoài ra, có hàng chục doanh nghiệp khác đăng ký đầu tư nhà 

máy chế biến sâu sa khoáng trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ khu vực ven biển và hải đảo 

phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hàng năm 

tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã có những bước tiến 

tích cực. Một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng như dầu khí, thủy sản, tinh quặng 

ilmenit trở thành những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương. 

Trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng tái tạo, trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận có 20 dự án điện gió với tổng công suất 812,5 MW đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy 

hoạch điện VIII). Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 

tỉnh, trong đó có 14 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với 

tổng công suất 598 MW. Đối với điện gió ngoài khơi, Thủ tướng Chính phủ và 

Bộ Công Thương đã đồng ý chủ trương cho Công ty Enterprize Energy nghiên 

cứu khảo sát dự án điện gió Thăng Long Wind ngoài khơi Kê Gà (Hàm Thuận 

Nam) với công suất đề xuất 3.400 MW. Ngoài ra, còn có 7 dự án điện gió ngoài 

khơi đã đăng ký khảo sát với tổng công suất dự kiến khoảng 18.800 MW; trong 

đó có Dự án La Gàn, theo đề xuất của Liên doanh Công ty cổ phần năng lượng 

Dầu khí Châu Á, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners và Công ty TNHH 

Novasia Energy với công suất 3.500 MW.  

3.4. Phát triển kết cấu hạ tầng vùng ven biển 

Đầu tư phát triển hệ thống giao thông ven biển đã được tỉnh quan tâm đầu 

tư. Hệ thống giao thông gồm các trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông cấp 

xã, nhất là hệ thống giao thông ven biển được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng 

mới tạo ra sự kết nối nội vùng, liên vùng phục vụ nhu cầu giao lưu, đi lại, vận 

chuyển hàng hóa, hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh hệ thống giao thông, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, hệ 

thống cảng cá, cảng hàng hóa, hành khách ở Phan Thiết và Vĩnh Tân đã được đầu 
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tư, nâng cấp, cải tạo và hiện đại hóa. Cảng quốc tế Vĩnh Tân với năng lực đón tàu 

vận tải có trọng tải tới 100.000 DWT. Đây sẽ là trung tâm logistics, xuất nhập 

khẩu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh, cũng như các tỉnh Tây Nguyên, Campuchia, Lào 

và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.   

a). Về phát triển hạ tầng nghề cá:  

Thời gian qua, tỉnh đã tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển 

một số công trình hạ tầng nghề cá phục vụ cho các hoạt động nuôi trồng, khai 

thác, chế biến thủy sản. Đã hoàn thành, đưa vào khai thác Khu chế biến thủy sản 

phía Nam cảng cá Phan Thiết, Vùng nuôi tôm công nghiệp Núi Tào, nâng cấp 

cảng cá Phan Thiết, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Hải (cấp vùng), 

khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công; khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá đảo Phú Quý, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mũi Né... 

b). Về hạ tầng cấp nước sinh hoạt:  

Tính đến năm 2020, tỉnh đã đầu tư xây dựng và quản lý vận hành 19 công 

trình cấp nước tập trung phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân 

các xã ven biển, hải đảo với tổng công suất thiết kế 43.656 m3/ngày đêm, hầu hết 

công trình cấp nước phát huy hiệu quả, giải quyết tình trạng thiếu nước cho người 

dân, đặc biệt là các tháng mùa khô. 

c). Về xây dựng hệ thống đê kè chống xói lở bờ biển:  

Năm 2020 tỉnh đã đầu tư hoàn thành 7.257 m kè bảo vệ bờ biển kiên cố và 

3.095 m kè tạm. Riêng đối với huyện đảo Phú Quý, đã hoàn thành 1.098 m đê 

khu neo đậu tàu thuyền và 1.378 m kè bảo vệ bờ biển; chuẩn bị tiếp tục thi công 

1.155 m kè bảo vệ bờ biển. Tuy vậy, việc xây dựng các đê kè vẫn đang được tiến 

hành theo hướng bảo vệ bờ mà chưa bảo vệ bãi cát, gây ra những ảnh hưởng nhất 

định đến việc bảo vệ các bãi tắm phục vụ phát triển du lịch.  

3.5. Bảo tồn biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Tỉnh Bình Thuận có nguồn lợi thủy sản dồi dào với nhiều loài thủy sản quý 

hiếm, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn lợi thủy 

sản có xu hướng suy giảm. Vì vậy, công tác bảo tồn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

có ý nghĩa quan trọng nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản phục vụ khai thác bền 

vững.  

Theo Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển Việt Nam đến 

năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 02 khu bảo tồn biển là khu bảo tồn biển Hòn Cau 

và khu bảo tồn biển Phú Quý. Theo Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau, khu 

vực Hòn Cau có 234 loài san hô, 324 loài cá, 119 loài thân mềm, 32 loài da gai 

kích thước lớn và 46 loài giáp xác, bò sát, trong đó có nhiều loại quan trọng và 

giá trị kinh tế cao như: tôm hùm bông, tôm hùm đỏ, rùa xanh và đồi mồi... Hòn 
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Cau còn có hệ thực vật biển rất phong phú và đa dạng, điển hình như rong và tảo. 

Thống kê còn cho thấy, khu vực Hòn Cau có 34 loài thủy sinh vật nằm trong danh 

mục quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó 01 loài ở mức độ cực kỳ lớn và 

11 loài có mức độ rất lớn. Ngoài ra, vùng biển Tuy Phong nói chung và khu vực 

đảo Hòn Cau nói riêng còn là bãi đẻ của các loài rùa biển khi đến mùa sinh sản. 

Công tác bảo tồn biển Hòn Cau hiện nay đang được thực hiện khá tốt đã góp phần 

duy trì và tái tạo nguồn lợi thủy sản của tỉnh. 

Đối với khu bảo tồn biển Phú Quý, các kết quả điều tra sơ bộ đã ghi nhận 

được 70 loài thực vật ở cạn, 72 loài tảo biển, 134 loài san hô cứng và 15 loài 

nhuyễn thể. Vùng biển khơi của Đảo Phú Quý là vùng đánh bắt thuỷ sản quan 

trọng nhất của tỉnh Bình Thuận, cung cấp nhiều sản phẩm biển có giá trị kinh tế 

như mực, cá chỉ vàng, cá mú v.v. Hệ sinh thái biển khu vực xung quanh đảo Phú 

Quý được bảo vệ khá tốt. Tuy nhiên, do chưa thành lập được khu bảo tồn biển 

Phú Quý nên trong dài hạn vấn đề bảo tồn biển ở khu vực này đứng trước những 

khó khăn, thách thức khi hoạt động kinh tế của con người ở huyện đảo Phú Quý 

ngày càng tăng lên. 

Công tác tuyên truyền pháp luật nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được 

triển khai thường xuyên nhằm vận động, tuyên truyền cho ngư dân không đánh 

bắt hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hành vi gây mất trật tự an toàn sản 

xuất trên biển, gây xung đột. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thí điểm dự án đồng quản 

lý, quyền khai thác và hưởng lợi từ mặt nước biển ven bờ để điều tiết hoạt động 

khai thác nguồn lợi hải sản trong giới hạn phục hồi. Xây dựng và triển khai mô 

hình quản lý cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 

lợi Điệp quạt (Ch.nobilis) tại vùng biển ven bờ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong. 

Xây dựng mô hình thí điểm đồng quản lý Sò lông (Anadara antiquata line) góp 

phần quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái ven 

biển tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam… 

4. Đánh giá chung 

4.1. Kết quả đạt được 

Việc khai thác, sử dụng vùng mặt biển, đáy biển (vùng biển do tỉnh quản 

lý) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong định hướng phát triển của 

tỉnh thời kỳ 2021-2025 và đến năm 2030. Theo đó, lĩnh vực du lịch biển, kinh tế 

biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản…đã, đang 

và sẽ tiếp tục được quan tâm và thu hút được các nguồn lực đầu tư ngày càng lớn. 

Quá trình đầu tư khai thác, sử dụng mặt biển, đáy biển đã tạo ra bước phát 

triển mang tính đột phá đối với cả tỉnh nói chung và các địa phương có biển nói 

riêng trên các lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ, bất động sản, công nghiệp năng 

lượng, kinh tế biển, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội…(đã hình thành được 
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các tổ hợp đô thị du lịch biển đẳng cấp; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, cầu 

cảng, khu neo đậu tàu thuyền được đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa; nhiều dự án sản 

xuất năng lượng tái tạo được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng).  

Các hoạt động khai thác vùng biển, đáy biển đã và đang đóng góp tích cực 

cho tăng trưởng, phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 

người dân. Đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ biên giới 

quốc gia; phục hồi nguồn lợi thủy sản; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…  

4.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

a). Những khó khăn, hạn chế 

Việc khai thác, sử dụng mặt biển, đáy biển trong phát triển bộc lộ một số 

bất cập như: 

Quỹ đất dành cho phát triển một số ngành, lĩnh vực như: khai thác, chế 

biến khoáng sản, phát triển các dự án, khu đô thị/tổ hợp đô thị biển, phát triển 

khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, tiểu thủ công 

nghiệp… còn thiếu, nhất là ở các địa phương ven biển có vị trí địa lý thuận lợi, 

gần các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh. 

Một số dự án điện gió, điện mặt trời, các dự án du lịch thuộc khu du lịch 

quốc gia Mũi Né nằm trong khu vực các địa phương vùng biển mặc dù đã được 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng 

chưa thể triển khai thực hiện. 

Một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được tỉnh giao đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (các dự án du lịch ven biển) từ rất nhiều năm trước nhưng 

vẫn chưa triển khai xây dựng gây lãng phí nguồn lực đất đai, hạn chế cơ hội của 

các nhà đầu tư có năng lực. 

Việc quy hoạch, bố trí các cảng cá, bến thuyền, chợ buôn bán hải sản, các 

làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề chế biến thủy hải sản ở một số địa phương 

giáp biển chưa hợp lý, gây ô nhiễm môi trường, xung đột với ngành du lịch. 

Các công trình phòng chống xói lở bờ biển mới tập trung vào việc bảo vệ 

đường bờ mà chưa chú trọng tới bảo vệ các bãi cát nên hiệu quả bảo vệ bờ biển 

còn hạn chế. Đặc biệt, các công trình hiện nay chưa bảo vệ được các bãi cát, thậm 

chí làm gia tăng tốc độ suy thoái các bãi cát, ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển du 

lịch. 

Công tác bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản mặc dù đã được triển khai 

nhưng chưa thực sự hiệu quả một cách toàn diện bền vững. Hiện tượng đánh bắt 

thủy sản quá mức, thậm chí bằng các hình thức hủy diệt trên địa bàn tỉnh vẫn 

chưa được kiểm soát triệt để. 
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b). Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế 

Phần lớn diện tích các bãi tắm đẹp, bờ biển đẹp có khả năng khai thác phát 

triển du lịch, năng lượng tái tạo của tỉnh nằm trên địa bàn các huyện, thành phố 

như: Bắc Bình, Tuy Phong, Phan Thiết. Tuy nhiên, khu vực này thuộc Quy hoạch 

vùng dữ trữ khoáng sản Titan quốc gia (vùng hạn chế, cấm đầu tư khai thác, xây 

dựng các dự án). Đây chính là xung đột, rào cản trong việc triển khai các dự án 

của tỉnh trong thời gian qua.  

Công tác quản lý, quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu, điểm du lịch, 

nhất là tại các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ven biển bộc lộ một số bất cập, hạn chế. 

Đa số các dự án du lịch chiếm trọn không gian biển (không có đường xuống biển 

cho người dân) làm giảm hiệu suất sử dụng bãi biển và gia tăng nguy cơ thiệt hại 

đối với thiên tai biển; thiếu chế tài xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp, chủ 

dự án chậm triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền giao đất. 

Việc tuyên truyền và triển khai các quy định pháp lý về bảo tồn biển, bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản ở một số địa phương, cơ quan thực hiện chưa tốt. Khu bảo 

tồn biển huyện đảo Phú Quý chưa được thành lập, công tác tuyên truyền về bảo 

vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững, có trách nhiệm chưa tạo ra 

chuyển biến tích cực. 

 

VII. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG ĐÔ 

THỊ, NÔNG THÔN, CÁC KHU CHỨC NĂNG  

1. Thực trạng phát triển và sự phù hợp của hệ thống đô thị, nông thôn 

1.1. Đặc điểm dân số đô thị, nông thôn 

a). Quy mô dân số đô thị, nông thôn  

Tổng số dân của tỉnh Bình Thuận (theo niên giám thống kê năm 2020) là 

1.239.256người. Số người sống ở khu vực thành thị là 478.714người (chiếm 38,6% tổng 

dân số) và ở khu vực nông thôn là 760.542người (chiếm 61,4%). Dân số nam là 

623.104người (chiếm 50,3% tổng dân số) và nữ là 616.151người (chiếm 49,7%).  

Trong 10 năm (2009-2019), tốc độ tăng dân số bình quân của tỉnh là 0,54%/năm, 

trong đó, dân số khu vực thành thị tăng bình quân 0,40%/năm (cho thấy quá trình đô thị 

hóa của tỉnh Bình Thuận diễn ra còn chậm), khu vực nông thôn 0,62%/năm. Năm 2020, 

tỷ lệ dân số khu vực thành thị chiếm khoảng 38,6%, nông thôn 61,4%. 

b). Phân bố dân số  

Do đặc điểm về vị trí và địa hình nên dân cư phân bố không đều giữa các 

vùng/ khu vực và đơn vị hành chính của tỉnh. Khu vực đồng bằng ven biển, đảo 

Phú Quý và lưu vực các sông chính có điều kiện thuận lợi về địa hình, giao thông, 

nguồn nước, đất sản xuất nông nghiệp thường tập trung dân cư và có mật độ dân 
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số khá cao. Còn khu vực miền núi phía Bắc và phía Tây có địa hình phức tạp, chủ 

yếu là đất lâm nghiệp nên dân cư sống rải rác, mật độ dân số khá thấp.  

Bảng 9. Phân bố dân số đô thị, nông thôn theo đơn vị hành chính cấp huyện  

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích  

(km2) 

Dân số 

(người) 

Dân số chia ra: Mật độ 

dân số 

(người/

km2) Thành thị Nông thôn 

 TOÀN TỈNH 7.943,9 1.239.256 478.714 760.542 156 

1 Phan Thiết 210,9 228.536 195.760 32.776 1.083 

2 La Gi 185,4 107.593 65.337 42.256 585 

3 Tuy Phong 773,7 145.470 72.133 73.337 188 

4 Bắc Bình 1.868,8 130.876 28.139 102.737 70 

5 Hàm Thuận Bắc 1.344,5 186.268 31.668 154.600 138 

6 Hàm Thuận Nam 1.058,4 117.911 14.875 103.036 111 

7 Tánh Linh 1.198,6 98.509 16.672 81.837 82 

8 Đức Linh 546,6 126.096 35.224 90.872 231 

9 Hàm Tân 739,1 70.917 18.906 52.011 96 

10 Phú Quý 17,9 27.080 - 27.080 1.512 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận năm 2020.  

Mật độ dân số của huyện đảo Phú Quý cao nhất, với 1.504 người/km2, 

thành phố Phan Thiết đứng thứ hai với 1.075 người/km2; mật độ dân số thấp nhất 

là huyện Bắc Bình chỉ 69 người/km2 và huyện Tánh Linh 82 người/km2. 

Trong mười năm qua, mật độ dân số của tỉnh tăng từ 149 người/km2 (năm 

2009) lên 156 người/km2 năm 2020. Mật độ dân số của tỉnh đứng thứ 45/63 tỉnh, 

thành phố trong cả nước; đứng thứ 11/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung, điều này cho thấy mật độ dân số của tỉnh Bình Thuận còn 

khá thấp và trong tương lai có khả năng tiếp nhận, thu hút nguồn lao động từ các 

địa phương khác đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh (nếu nguồn nhân lực 

không đáp ứng được). 
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Mật độ dân số của các vùng đô thị khá cao, do lượng người nhập cư từ các 

vùng khác, nhất là các vùng nông thôn vào thành thị để làm việc và học tập... 

(Xem Bảng 8). Riêng huyện Phú Quý, mật độ dân số cao nhất tỉnh do huyện đảo 

có thế mạnh về nuôi trồng và khai thác nguồn lợi hải sản nên thu hút khá đông 

người dân sinh sống.  

Bảng 10. Phân bố dân số, diện tích và mật độ các đô thị tỉnh Bình Thuận  

TT Tên đô thị 
Dân số đô thị 

(người) 

Diện tích nội 

thành/ nội thị 

(ha) 

Mật độ dân số 

đô thị 

(người/km2) 

 TỔNG CỘNG 478.714 41.317 1.150 

I Thành phố Phan Thiết 195.760 7.429 2.614 

II Thị xã La Gi  65.337 1.668 3.895 

III Huyện Tuy Phong       

1 Thị trấn Liên Hương 29.584 1.033 2.864 

2 Thị trấn Phan Rí Cửa 42.195 1.494 2.824 

IV Huyện Bắc Bình        

1 Thị trấn Chợ Lầu 13.520 3.361 402 

2 Thị trấn Lương Sơn 14.278 2.987 477 

V Huyện Hàm Thuận Bắc       

1 Thị trấn Ma Lâm 14.814 1.721 860 

2 Thị trấn Phú Long 16.475 2.535 649 

VI Huyện Hàm Thuận Nam       

1 Thị trấn Thuận Nam 14.697 2.825 520 

VII Huyện Tánh Linh       

1 Thị trấn Lạc Tánh 16.668 3.859 431 

VIII Huyện Đức Linh       

1 Thị trấn Võ Xu 16.903 2.827 597 

2 Thị trấn Đức Tài 18.298 3.150 580 

IX Huyện Hàm Tân       

1 Thị trấn Tân Minh 6.534 886 737 

2 Thị trấn Tân Nghĩa 12.305 5.542 222 

X Huyện Phú Quý       

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh và các thành phố, thị xã huyện thuọc tỉnh Bình Thuận năm 

2020. 

c). Tình hình di cư và đô thị hóa30   

Những năm gần đây, mức độ di dân giữa nông thôn và thành thị, đặc biệt 

là luồng di dân từ nông thôn lên thành thị đã giảm, điều này cho thấy các hoạt 

 
30 Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
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động kinh tế ở khu vực nông thôn đã có sự phát triển, nhất là các hoạt động trong 

nông nghiệp như trồng cây thanh long, cao su... và hoạt động của các khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố... bước đầu đã có hiệu 

quả làm cho đời sống người dân nông thôn ổn định và ngày càng nâng lên, từ đó 

làm giảm mức độ di dân nông thôn sang thành thị. 

(1). Di cư có thể coi là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp 

phần phân bố lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động, giải quyết việc làm, 

xóa đói giảm nghèo và bảo đảm phát triển bền vững. Trong 10 năm qua (2009-

2019), di cư giữa các xã trong huyện giảm mạnh nhất, từ 21,2‰ xuống còn 

16,0‰; giữa các huyện trong tỉnh cũng giảm từ 7,0‰ xuống còn 3,0‰. Di cư từ 

các tỉnh khác đến tỉnh Bình Thuận giảm từ 14,8‰ năm 2009 xuống còn 7,0‰ 

năm 2019.  

Luồng di cư ngoại tỉnh ở Bình Thuận cho thấy, tỷ suất nhập cư từ ngoài 

tỉnh thấp hơn tỷ suất xuất cư đi tỉnh khác. Phần lớn xuất cư của tỉnh là đi học, làm 

việc và xuất khẩu lao động. Tỷ suất nhập cư của tỉnh là 9,87‰, năm 2019 có 

khoảng hơn 11 nghìn người nhập cư vào Bình Thuận, nguồn nhập cư gồm nhiều 

tỉnh, thành trong cả nước; tuy nhiên nhiều nhất vẫn là các tỉnh, thành phố lân cận 

như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận và 

một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An... Tuy nhiên, Bình 

Thuận vẫn là tỉnh xuất cư thuần với tỷ suất -20,70‰. Hiện nay, sức hút lớn nhất 

của bộ phận dân số xuất cư của tỉnh vẫn là những khu công nghiệp, khu chế xuất 

tại vùng Đông Nam Bộ (như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...). 

Tỷ suất nhập cư ngày càng giảm, trong khi tỷ suất xuất cư ngày càng tăng 

điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô, cơ cấu dân số. Khi lượng dân 

số xuất cư tăng, dự báo sẽ gây ra hiện tượng thiếu hụt lao động ở tỉnh trong thời 

gian tới, đặc biệt là khu vực nông thôn. 

(2). Đô thị hoá chịu tác động bởi các yếu tố tăng dân số tự nhiên của khu 

vực thành thị; sự di chuyển của dân cư từ khu vực nông thôn đến khu vực thành 

thị; sự tác động của các yếu tố hành chính (mở rộng, thay đổi địa giới hành chính 

theo các quyết định hành chính). Trong 10 năm qua (2009-2019), quá trình đô thị 

hóa ở Bình Thuận diễn ra khá chậm, dân số khu vực thành thị chỉ tăng 2,2%, 

trong khi tỷ trọng dân số khu vực thành thị giảm 1,2%. Song, đây cũng là yếu tố 

thuận lợi cho việc phân bố dân cư và lao động phát triển kinh tế khu vực nông 

thôn, đồng thời giảm sức ép về giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội 

cho khu vực thành thị. 

1.2. Thực trạng phát triển hệ thống đô thị 

a). Phân bố và hình thái phát triển đô thị 

Sự phân bố dân cư thành thị, nông thôn không đồng đều, chủ yếu dựa trên cơ 
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cấu lãnh thổ hành chính, các trung tâm chuyên ngành chưa định hình rõ nét. Mạng 

lưới đô thị của tỉnh phân theo 3 khu vực với các hình thái phân bố khác nhau.  

- Dọc hành lang QL1A: khu vực này có mật độ xây dựng đô thị cao. 

Hình thái phân bố theo chuỗi, bám dọc hai bên QL1A và các khu vực có quỹ 

đất phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với đô thị, 

bao gồm các thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa, Chợ Lầu, Lương Sơn, Phú 

Long, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh và các trung tâm xã thuộc các huyện 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

- Dọc hành lang ven biển: khu vực phát triển đô thị và dịch vụ du lịch gắn 

với cảnh quan ven biển, bao gồm thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, thị trấn 

Phan Rí Cửa... 

Hình 18. Sơ đồ thực trạng hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

- Khu vực các huyện miền núi: mật độ phân bố đô thị thưa, chủ yếu bám 

theo các trục quốc lộ và tỉnh lộ, quy mô dân số khoảng 16-20 ngàn người. Đa số 

các thị trấn mới thành lập, khu vực trung tâm nhỏ, đất xây dựng đô thị không tập 

trung, chủ yếu phát triển theo trục đường chính, từ trung tâm lan rộng ra xa.  

b). Quy mô phát triển đô thị  

Số lượng đô thị, mật độ phân bố đô thị: toàn tỉnh có 14 đô thị, gồm có 1 đô 

thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV, 11 đô thị loại V. Các đô thị phân bố 
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không đồng đều giữa các huyện. Mật độ phân bố đô thị toàn tỉnh là gần 1,9 đô 

thị/1.000 km2 (Chi tiết về các đô thị trình bày trong Bảng 9).   

c). Xây dựng và quản lý đô thị  

(1). Về xây dựng đô thị:  

Các đô thị phát triển nhanh, nhiều khu vực được xây dựng, chỉnh trang 

nâng cấp. Nhà ở xây dựng tự phát với tốc độ nhanh. Các đô thị chủ yếu mang tính 

chất hành chính, ít mang màu sắc của đô thị dịch vụ, công nghiệp. Tốc độ đô thị 

hóa còn thấp, các cơ sở công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển. Các công trình xây 

dựng nhà ở tự phát, manh mún, thiếu đồng bộ... hạ tầng đô thị còn yếu, chưa đáp 

ứng được yêu cầu phát triển đô thị.  

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, hiện nay có rất nhiều dự án đầu tư xây dựng 

cả về đô thị và dịch vụ với triển vọng đô thị phát triển, tuy nhiên các dự án xây 

dựng chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở 

đô thị và ảnh hưởng mỹ quan và môi trường đô thị. Bên cạnh đó, các công trình 

xây dựng hầu hết xây dựng bám theo các trục đường giao thông đối ngoại, ảnh 

hưởng rất nhiều đến an toàn đô thị. 

(2). Về công tác quản lý đô thị:  

Những năm gần đây, công tác quản lý đô thị đã được quan tâm hơn nhưng 

vẫn còn nhiều bất cập, nên cảnh quan đô thị chưa được khang trang, các đô thị 

chưa có bản sắc rõ nét, còn tồn tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh xen lẫn khu 

dân cư gây ô nhiễm môi trường.  

Bảng 11. Thực trạng hệ thống đô thị của tỉnh Bình Thuận  

TT 
Đơn vị hành 

chính 
Tên đô thị 

Diện 

tích 

(ha) 

Dân số 

đô thị 

(người) 

Tỷ lệ đô 

thị hóa 

(%) 

Phân 

loại 

đô thị 

Tính chất 

đô thị 

1 
Thành phố 

Phan Thiết 

Thành phố Phan 

Thiết 
21.090 195.760 

85,66% 
II Tỉnh lỵ 

2 Thị xã La Gi Thị xã La Gi 18.537 65.337 60,73% III   

3 Huyện Tuy 

Phong 

Thị trấn Liên Hương 1.033 29.584 
49,57 

V Huyện lỵ 

4 Thị trấn Phan Rí Cửa 1.494 42.195 IV   

5 Huyện Bắc 

Bình 

Thị trấn Chợ Lầu 3.361 13.520 
21,50 

V Huyện lỵ 

6 Thị trấn Lương Sơn 2.987 14.278 V   

7 Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Thị trấn Ma Lâm 1.721 14.814 
17,00 

V Huyện lỵ 

8 Thị trấn Phú Long 2.535 16.475 V   

9 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 
Thị trấn Thuận Nam 2.825 

 
14.697 

 
12,61 V Huyện lỵ 

10 
Huyện Tánh 

Linh 
Thị trấn Lạc Tánh  3.859 

 
16.668 

 
16,92 V Huyện lỵ 
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TT 
Đơn vị hành 

chính 
Tên đô thị 

Diện 

tích 

(ha) 

Dân số 

đô thị 

(người) 

Tỷ lệ đô 

thị hóa 

(%) 

Phân 

loại 

đô thị 

Tính chất 

đô thị 

11 Huyện Đức 

Linh 

Thị trấn Võ Xu 2.827 16.903 
27,93 

V Huyện lỵ 

12 Thị trấn Đức Tài 3.150 18.298 V   

13 Huyện Hàm 

Tân 

Thị trấn Tân Minh 886 6.534 
26,65 

V   

14 Thị trấn Tân Nghĩa 5.542 12.305 V Huyện lỵ 

15 
Huyện Phú 

Quý 
  - - - - 

Trung tâm 

huyện 

 Tổng cộng   41.317 475.451 38,63    

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh và các thành phố, thị xã huyện thuọc tỉnh Bình Thuận năm 2020. 

1.3. Thực trạng phát triển các điểm dân cư nông thôn 

a). Phân bố và hình thái phát triển điểm dân cư nông thôn   

Phân bố (hình thành) khu dân cư tập trung: chủ yếu là các trung tâm cụm xã, 

trung tâm xã, có hệ thống giao thông thuận lợi, có nguồn nước phục vụ sinh hoạt. 

Trong khu dân cư chia thành nhiều thôn, xóm theo kiểu truyền thống. Tốc độ mở 

rộng các khu dân cư này khá nhanh, trung bình khoảng hàng trăm ha/năm, chủ yếu 

là đất ở, đất xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... với các hình thái sau: 

- Các điểm dân cư nông thôn được hình thành bám theo các tuyến, trục 

giao thông và phát triển với các ngành nghề chủ yếu là thương mại dịch vụ, buôn 

bán nhỏ, sản xuất nông, lâm nghiệp... hình thái này mang tính tự phát, ảnh hưởng 

lớn đến giao thông trên tuyến.  

- Các điểm dân cư nông thôn được hình thành theo các cửa sông, cửa biển 

và phát triển với nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản.  

- Các điểm dân cư phân tán, mỗi điểm từ 10-15 hộ dân, phân bố chủ yếu 

trong các vùng sản xuất lâm nghiệp ở các huyện miền núi.  

b). Thực trạng phát triển điểm dân cư nông thôn 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, có 93 xã31, với dân số nông thôn là 762.088 

người, chiếm 61,84% tổng dân số toàn tỉnh. Hệ thống dân cư nông thôn phân bố không 

đều, mật độ dân số từ 80-1.000 người/km2. Bình quân mỗi xã có khoảng 1.000-2000 

hộ dân, mỗi thôn xóm khoảng 300-500 hộ dân. Dân cư nông thôn chủ yếu phân bố 

tập trung tại các huyện có điều kiện thuận lợi về trồng trọt, canh tác nông nghiệp; và 

tại các khu vực xung quanh các hồ, sông, suối chưa có sự quản lý chặt chẽ trong xây 

dựng và phát triển dân cư, ảnh hưởng đến chất lượng các nguồn nước. 

 

 
31 Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷu ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. 



149 

Bảng 12. Thực trạng dân số nông thôn toàn tỉnh  

TT Đơn vị hành chính Số xã 
Dân số nông thôn 

(người) 

Tỷ lệ so với vùng 

tỉnh (%) 

1 Thành phố Phan Thiết 4 32.776 4,31 

2 Thị xã La Gi 4 42.256 5,56 

3 Huyện Tuy Phong 9 73.337 9,64 

4 Huyện Bắc Bình 16 102.737 13,51 

5 Huyện Hàm Thuận Bắc 15 154.600 20,33 

6 Huyện Hàm Thuận Nam 12 103.036 13,55 

7 Huyện Tánh Linh 12 81.837 10,76 

8 Huyện Đức Linh 10 90.872 11,95 

9 Huyện Hàm Tân 8 52.011 6,84 

10 Huyện Phú Quý 3 27.080 3,56 

 Toàn tỉnh 93 760.542 100,00 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực nông thôn chưa 

hoàn chỉnh, chất lượng thấp. Các điểm dân cư nông thôn sống phân tán, khu vực vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người đời sống người dân còn nhiều khó khăn. 

Việc phát triển dân cư mang tính tự phát, chưa có sự quản lý chặt chẽ. Hiện nay, tỉnh 

còn một số xã đặc biệt khó khăn cần đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ 

tầng, đồng thời cần phải ổn định dân cư ở những khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, vùng dễ bị lũ quét, sạt lở, ngập lụt, khu vực bị giải tỏa mặt bằng... 

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện các chương trình định canh định cư, 

chương trình 327, xoá đói giảm nghèo, dự án xây dựng trung tâm cụm xã, dự án 

135... nhằm sắp xếp, ổn định dân cư, đất sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng 

nông thôn. Các dự án này có tác động hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng 

du canh du cư, di dân tự do, làm thay đổi cuộc sống của dân cư nông thôn.  

1.4. Thực trạng bố trí không gian hệ thống đô thị, nông thôn 

a). Thành phố Phan Thiết  

Thành phố Phan Thiết Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học 

kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Bao gồm 14 phường và 4 xã. 

(1). Diện tích tự nhiên:  

Thành phố Phan Thiết có diện tích tự nhiên là 21.090 ha, trong đó đất tự 

nhiên nội thị có diện tích 7.429 ha và khu vực ngoại thị có diện tích 13.661 ha. 

Khu trung tâm thành phố cơ bản đã xây dựng khoảng 80%; Khu vực phía Bắc 

(Hàm Tiến, Mũi Né) và khu vực phía Nam (xã Tiến Thành,Tiến Lợi) cơ bản phát 
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triển các Đô thị du lịch. 

(2). Dân số:  

Thành phố Phan Thiết có số lượng dân số nhiều nhất tỉnh, với 226.736 

người, nhưng chỉ sinh sống trên diện tích chỉ bằng 2,7% tổng diện tích của cả 

tỉnh. Mật độ dân số khá cao với 1.075 người/km2, nhưng phân bố không đều giữa 

các đơn vị hành chính phường, xã, tập trung mật độ cao chủ yếu ở khu vực nội 

thị và các vùng ven đô. Mật độ dân số cao nhất là phường Lạc Đạo là 25.295 

người/km2, thấp nhất là xã Thiện Nghiệp là 98 người/km2. 

Lực lượng lao động tại thành phố Phan Thiết tập trung chủ yếu trong ngành 

dịch vụ du lịch, công nghiệp, thương mại và xây dựng. Đặc biệt, trong thời gian vừa 

qua có sự tăng mạnh về lao động trong các ngành dịch vụ du lịch (lưu trú, ăn uống). 

(3). Bố trí không gian:  

Thành phố Phan Thiết là trung tâm du lịch của tỉnh. Hình thái không gian 

phát triển theo dạng tuyến, dọc theo hành lang ven biển. Các không gian đặc trưng 

gồm: (i) không gian ven biển, phát triển mạnh các dịch vụ du lịch biển, các khu 

resort; (ii) không gian ven sông, trung tâm thành phố phát triển hai bên bờ sông 

Cà Ty, tạo ra khu vực lõi lịch sử; (iii) khu đồi cát, phân bố ở 2 cánh phía Bắc và 

phía Nam (khu vực xã Tiến Thành và Thiện Nghiệp), được hình thành do hiện 

tượng sa mạc hóa. Tuy nhiên, các khu vực đồi cát hiện đã trở thành hình ảnh đặc 

trưng của du lịch Phan Thiết.  

Tuy nhiên, diện tích đất công cộng còn ít, chưa ưu tiên quỹ đất trống 

trong trung tâm để xây dựng công viên xanh, quảng trường kết hợp vui chơi, 

giải trí, trung tâm triển lãm... phục vụ người dân và du khách; khả năng kết 

nối, hỗ trợ qua lại giữa các khu vực chưa tốt cần tăng cường tính liên kết, 

chia sẻ, tạo thêm động lực, bổ sung hỗ trợ nhau về mặt chức năng để thúc đẩy 

hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị theo chiều sâu, nâng cấp 

và kết nối các không gian ven biển. 

Có thể coi nguồn nhân lực tại khu vực đô thị (nơi tập trung đông dân cư) là 

một trong những điều kiện thuận lợi trong bố trí các phương án phát triển, nhất là 

sự biến động cơ cấu lao động trong độ tuổi đạt được trong “thời kỳ dân số vàng” 

và chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đang ngày càng hợp lý... 

b). Thị xã La Gi 

Thị xã La Gi là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, 

công nghiệp tập trung, khai thác phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch, thương 

mại và dịch vụ phía Nam tỉnh Bình Thuận, bao gồm 5 phường và 4 xã. 

(1). Diện tích tự nhiên:  

Thị xã La Gi có diện tích tự nhiên là 18.537 ha, trong đó đất nội thị là 1.668 
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ha, đất ngoại thị là 16.869 ha. Diện tích đất tự nhiên tuy lớn, song diện tích khu 

vực nội thị hạn chế, diện tích đất xây dựng trong khu dân cư (KDC) bình quân 

đầu người còn thấp 83,45 m2/người, diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng 

xã hội cho người dân còn thiếu (đặc biệt là quỹ đất cây xanh, thể dục thể thao mới 

chỉ đạt 0,64 m2/ng)... Quỹ đất của thị xã đang còn có thể huy động cho mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng trong thời kỳ quy hoạch.  

(2). Dân số:  

Toàn thị xã là 107.057 người, trong đó dân số thành thị là 64.983 người, 

dân số nông thôn là 42.074 người, tỉ lệ đô thị hóa khá cao 60,70%, mật độ dân số 

là 577 người/km2, tuy nhiên mật dộ dân số sống trong đô thị là 3.895 người/km2 

cao hơn hẳn các đô thị khác trong tỉnh. Tỷ lệ tăng dân số đô thị giai đoạn 2009-

2019 duy trì ở mức thấp, khoảng -0,48%/năm, cho thấy sức hút của đô thị, cơ hội 

việc làm, cũng như chất lượng sống đô thị chưa cao, có sự di dân đến các đô thị 

khác để tìm kiếm việc làm.  

(3). Bố trí không gian:  

Là đô thị ven biển, tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị 

trí hết sức thuận lợi, có điều kiện kết nối và mở rộng quan hệ giao lưu phát triển 

kinh tế trong vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là đô thị 

trung tâm tiểu vùng phía Nam của tỉnh Bình Thuận. Khu vực thị xã La Gi mang 

khí hậu nhiệt đới hải dương có hai mùa rõ rệt, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho phát 

triển đô thị cũng như ngành du lịch biển và thủy sản tại đây. Thị xã La Gi có tiềm 

năng kinh tế biển, khoáng sản phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiềm 

năng phát triển du lịch sinh thái và nhân văn... là những nhân tố quan trọng tạo 

động lực phát triển đô thị của thị xã. 

c). Huyện Tuy Phong  

Huyện Tuy Phong có 11 đơn vị hành chính gồm: 02 thị trấn (Liên Hương 

và Phan Rí Cửa) và 09 xã, trong đó, thị trấn Liên Hương là trung tâm huyện lỵ. 

Huyện Tuy Phong có chiều dài bờ biển 50 km, có 2 cửa sông đổ ra biển, thuận 

lợi cho xây dựng cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảnh quan thiên 

nhiên đa dạng, gồm: đồi núi, đồng bằng và vùng ven biển, thuận lợi cho xây dựng 

các khu du lịch sinh thái ven biển gắn với du lịch sinh thái vùng đồi núi. 

(1). Diện tích tự nhiên:  

Huyện Tuy Phong có diện tích tự nhiên là 77.372 ha. Phần lớn diện tích 

đất đai của huyện Tuy Phong thuộc miền núi và trung du, vùng đồng bằng nhỏ 

hẹp. Chỉ có 02 thị trấn thuộc vùng đồng bằng, còn 10 xã đều thuộc vùng cao, 

miền núi và trung du (gồm: một xã vùng cao là Phan Dũng; 4 xã miền núi là 

Phong Phú, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Phú Lạc và 4 xã còn lại là trung du), điều kiện 

tự nhiên không thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống nhân dân ở các 
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xã vùng đồi núi còn nhiều khó khăn. 

(2). Dân số:  

Toàn huyện là 144.800 người, trong đó dân số đô thị là 71.779 người, dân 

số nông thôn là 73.021 người. Tỉ lệ đô thị hóa ở mức khá cao 49,57%. Mật độ 

dân số toàn huyện là 187 người/km2, ở mức trung bình của toàn huyện, do đó 

nguồn nhân lực là một trong những vấn đề đặt ra cho phát triển của huyện trong 

thời kỳ quy hoạch. 

(3). Bố trí không gian: 

- Thị trấn Liên Hương: Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện 

lỵ Tuy Phong, là đô thị loại V; có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở khu vực giao lộ 

giữa trục giao thông chính của quốc gia (QL1A) và đường 17/4 vào trung tâm 

huyện lỵ, thuận lợi bố trí không gian phát triển, trao đổi, giao lưu về kinh tế, văn 

hóa xã hội...; thị trấn Liên Hương có diện tích tự nhiên là 1.033 ha; dân số toàn 

thị trấn có 29.584 người, mật độ dân số ở mức cao 2.864 người/km2, phân bố 

không đồng đều nhưng có mức tăng trưởng ổn định. Mật độ cao nhất ở khu trung 

tâm thị trấn. 

Thị trấn Liên Hương là thị trấn ven bờ biển nên có khí hậu mát mẻ, trong 

lành, có tuyến quốc lộ đi qua nên có nhiều khả năng để Liên Hương phát triển du 

lịch (khu vực đồi cát thuộc khu phố 10 nối liền khu vực Bãi Trọ - Bình Thạnh); 

có ngư trường rộng, nguồn lợi từ biển dồi dào, thuận lợi khai thác đánh bắt hải 

sản xuất khẩu... Đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện cũng như của tỉnh Bình Thuận. 

Thị trấn Liên Hương có tốc độ phát triển kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu 

chuyển dịch phù hợp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải 

thiện, thu nhập khá. Mặc dù, thị trấn có nguồn lao động khá dồi dào, song chủ yếu 

sống bằng nghề khai thác thủy sản, thương nghiệp, dịch vụ... lao động còn lại làm 

nghề nông và tiểu thủ công nghiệp... trình độ lao động còn hạn chế; cùng với thực 

trạng biển xâm thực xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sự 

phát triển của thị trấn... đang là những vấn đề đặt ra cần giải quyết khi xây dựng 

phương án phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong thời kỳ quy hoạch. 

- Thị trấn Phan Rí Cửa: Là thị trấn ven biển phía Nam huyện Tuy Phong, 

có chiều dài bờ biển trên 10,5 km, là đô thị loại IV; Phan Rí Cửa nằm trong hệ 

thống đô thị được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng trở thành đô thị loại 

III; là đô thị nằm trong chuỗi các đô thị thuộc hành lang kinh tế ven biển, nơi có 

nhiều dự án xây dựng hạ tầng liên vùng lớn, mang đến nhiều tiềm năng và động 

lực cho phát triển kinh tế và đô thị; thị trấn Phan Rí Cửa có diện tích tự nhiên là 

1.494 ha; dân số toàn thị trấn có 45.805 người, mật độ dân số ở mức cao 3.066 

người/km2. 
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Thị trấn Phan Rí Cửa là vùng đất có tiềm năng tự nhiên, giàu giá trị văn hóa, 

lịch sử, nhân văn có thể phát huy để phát triển du lịch, có những giá trị đặc trưng 

của vùng đô thị ven biển và các làng nghề truyền thống với cảnh quan sinh thái 

sông nước, cảnh quan cồn cát ven biển.... là những cơ sở hình thành vực đô thị chất 

lượng sống tốt, các trung tâm văn hóa lịch sử có yếu tố đặc trưng, có sức hấp dẫn 

du khách; có tiềm năng phát triển đô thị tham gia và kết nối tốt trong vùng kinh tế 

ven biển, với đa dạng các loại hình kinh tế, như dịch vụ cảng và nghề biển, du lịch 

biển kết hợp với du lịch sinh thái nông nghiệp và văn hóa nhân văn.  

d). Huyện Bắc Bình 

Huyện Bắc Bình có 18 đơn vị hành chính, gồm có 2 thị trấn (Chợ Lầu và 

Lương Sơn) và 16 xã, thị trấn Chợ Lầu là trung tâm huyện lỵ. 

(1). Diện tích tự nhiên: huyện Bắc Bình có diện tích tự nhiên là 186.882 

ha, là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh. 

(2). Dân số toàn huyện là 129.374 người, trong đó dân số đô thị là 27.798 

người, dân số nông thôn là 101.576 người. Tỉ lệ đô thị hóa ở mức trung bình 

21,49%. Mật độ dân số toàn huyện là 69 người/km2, ở mức thấp nhất huyện. 

(3). Bố trí không gian: 

- Thị trấn Chợ Lầu: là trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, kinh tế xã 

hội của huyện Bắc Bình (cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 Km về phía Đông 

Bắc), là đô thị loại V. Thị trấn Chợ Lầu nằm ở vị trí có nhiều tuyến giao thông 

liên khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho thị trấn Chợ Lầu phát triển nhiều lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, lưu thông hàng hóa, tiếp thu và phát triển các lãnh vực thông tin 

khoa học kỹ thuật và thị trường; thị trấn Chợ Lầu có diện tích tự nhiên là 3.361 

ha; dân số toàn thị trấn có 13.520 người, mật độ dân số ở mức trung bình 402 

người/km2. 

Các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, các công trình dịch vụ thương 

mại... cơ bản đã hình thành. Tuy nhiên, các hoạt động thương nghiệp, dịch vụ 

hiện hữu tại trung tâm thị trấn chưa phong phú, quy mô hoạt động còn nhỏ... Hạ 

tầng kỹ thuật đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục đầu tư để tạo cơ sở cho 

việc phát triển đô thị. 

- Thị trấn Lương Sơn: là thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, là đô thị loại V; có 

diện tích tự nhiên là 2.987 ha; dân số toàn thị trấn có 14.278 người, mật độ dân 

số ở mức trung bình 477 người/km2. Phân bố dân cư trên địa bàn xã không đồng 

đều tập trung nhiều nhất ở khu Lương Bình - Lương Tây, còn lại dân cư sống tập 

trung dọc theo các trục giao thông nội thị trấn, tuyến đường sắt và QL1A. 

e). Huyện Hàm Thuận Bắc  

Huyện Hàm Thuận Bắc có 17 đơn vị hành chính xã, thị trấn, bao gồm: 4 
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xã vùng cao là Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, Đa Mi; 8 xã miền núi là Thuận 

Minh, Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Phú, Hàm Trí, Thuận Hòa, Hồng Sơn, Hồng 

Liêm; 5 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bằng là Hàm Đức, Hàm Thắng, Hàm Hiệp 

và 2 thị trấn Ma Lâm, Phú Long. Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở vị trí trung tâm 

của tỉnh Bình Thuận, trung tâm huyện lỵ đặt tại thị trấn Ma Lâm, cách thành phố 

Phan Thiết 17 km. Trên địa bàn huyện có đường QL1A đi qua dài 33 km, QL28 

đi qua dài 39 km, QL55 đi qua dài 36 km, đường sắt Bắc - Nam đi qua dài 29 km.  

(1). Diện tích tự nhiên: Huyện Hàm Thuận Bắc có diện tích tự nhiên là 

134.451 ha. 

(2). Dân số: Toàn huyện Hàm Thuận Bắc có dân số là 184.131 người, lớn 

nhất so với các huyện trong tỉnh Bình Thuận. Trong đó, dân số đô thị là 31.289 

người, dân số nông thôn là 152.842 người. Tỉ lệ đô thị hóa ở mức trung bình thấp 

16,99%. Mật độ dân số toàn huyện là 136 người/km2, ở mức trung bình trong toàn 

huyện. 

(3). Bố trí không gian: 

- Thị trấn Ma Lâm: Là Trung tâm huyện lỵ của huyện Hàm Thuận Bắc, là 

đô thị loại V; có diện tích tự nhiên là 1.721 ha; dân số toàn thị trấn có 14.814 

người, mật độ dân số ở mức khá cao 860 người/km2. Dân cư tập trung mật độ cao 

tại các trục được chính như QL28, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Quý 

Đôn, đường Nguyễn Văn Cừ. 

Phần lớn diện tích tương đối bằng phẳng, độ dốc khoảng 0,02%, độ cao 

15-32 m so với mực nước biển... thuận lợi xây dựng phát triển đô thị; khu vực 

trung tâm và phía Nam, tiếp giáp 2 suối thuận lợi khai thác cảnh quan. Trên hành 

lang các tuyến QL28 và đường sắt Bắc - Nam đi qua, đã dần hình thành hướng 

phát triển chính của đô thị. địa hình tương đối bằng phẳng, từ. Hoạt động nông 

nghiệp ở khu vực nông thôn chủ yếu là trồng lúa, trồng cây công nghiệp (thanh 

long, keo lá tràm, điều, tiêu) xen kẽ với đất thổ cư. 

- Thị trấn Phú Long: Là thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, là đô thị loại 

V, nằm ở cửa ngõ Đông Nam của huyện, cách trung tâm huyện lỵ 17 km và cách 

thành phố Phan Thiết - Trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Bình Thuận 7 km về 

phía Bắc; thị trấn Phú Long có diện tích tự nhiên là 2.535 ha; dân số toàn thị trấn 

có 16.475 người, mật độ dân số ở mức trung bình 649 người/km2. 

Các công trình giáo dục, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, tôn giáo, an 

ninh quốc phòng, công viên công cộng hầu hết tập trung trên các trục đường chính 

QL1A. Do có vị trí cách thành phố Phan Thiết 7 km - Trung tâm kinh tế của tỉnh, 

nên thị trấn Phú Long được xem như vùng kinh tế động lực của huyện Hàm Thuận 

Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời 
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sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thị trấn Phú Long nói riêng và huyện 

Hàm Thuận Bắc nói chung. 

f). Huyện Hàm Thuận Nam  

Hàm Thuận Nam có vị trí nằm cách không xa thành phố Phan Thiết (trung 

tâm huyện - thị trấn Thuận Nam cách thành phố Phan Thiết 28 km về hướng Tây 

Nam), có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt thống nhất Bắc - Nam chạy qua, có dải 

bờ biển dài và đẹp... đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Hàm Thuận Nam đẩy 

mạnh lưu thông hàng hoá, phát triển sản xuất, mở mang du lịch, đồng thời tiếp 

thu nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa vào phát triển kinh tế và khai thác 

triệt để những thế mạnh của địa phương. 

(1). Diện tích tự nhiên: huyện Hàm Thuận Nam có 105.838 ha, bao gồm 1 

thị trấn và 12 xã (1 xã đồng bằng, 6 xã miền núi, 2 xã vùng cao và 3 xã ven biển).  

(2). Dân số: tổng dân số là 116.544 người, trong đó dân số nội thị là 14.697 

người, dân số nông thôn là 101.847 người, tỷ lệ đô thị hóa thấp 12,61%. Mật độ 

dân số toàn huyện ở mức trung bình 110,12 người/km2. 

(3). Bố trí không gian: 

- Thị trấn Thuận Nam là trung tâm huyện lỵ, là thị trấn duy nhất của huyện, 

là đô thị loại V. Có vị trí nằm trên Quốc lộ 1A với diện tích 2.825 ha, dân số 

14.697 người, mật độ dân dân cư tập trung khá cao 520 người/km2, phần lớn dân 

cư tập trung dọc theo tuyến QL1A và ĐT712. Những năm gần đây, quá trình đô 

thị hoá thị trấn Thuận nam diễn ra nhanh chóng cùng với sự phát triển của các 

ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và khai thác du lịch, nhất là hệ thống 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị không ngừng được đầu tư nâng cấp cũng như xây 

dựng mới. Tuy nhiên, thị trấn Thuận Nam vẫn chưa phát huy được vai trò là hạt 

nhân và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong điều kiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá (chủ yếu đóng vai trò là trung tâm chính trị); cơ sở 

kinh tế - kỹ thuật tạo động lực phát triển đô thị còn yếu. 

- Mạng lưới khu dân cư nông thôn của Hàm Thuận Nam được phát triển 

tập trung thành các khu dân cư nhỏ theo hình thái thôn xóm và thường phân bố ở 

các vùng đồng bằng, ven biển, các trục đường giao thông chính, nơi có đất đai 

màu mỡ, với đặc điểm ngành nghề truyền thống là sản xuất nông, kinh doanh dịch 

vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vật liệu xây dựng. 

Nhìn chung, dân cư của huyện phân bố tập trung ở khu vực trung tâm các 

vùng sản xuất nông nghiệp, nơi có hệ thống giao thông đi lại thuận tiện và có 

nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt. Các điểm dân cư này thường là các trung tâm 

hành chính, kinh tế của các xã. Tốc độ phát triển mở rộng các khu dân cư có điều 

kiện sinh sống thuận lợi tăng nhanh. Hàng năm, huyện phải dành quỹ đất phục vụ 

cho việc mở rộng các khu dân cư (giải quyết đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng, các 
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công trình văn hóa, xã hội...), nhưng khả năng mở rộng rất hạn chế vì hầu hết 

những khu vực thuận tiện đều phải lấy từ đất sản xuất nông nghiệp ổn định. Ngoài 

ra, các khu dân cư có quy mô nhỏ thường được phân bố rải rác trong các vùng 

đất sản xuất nông nghiệp, mật độ dân số khá thưa với ngành nghề chủ yếu là sản 

xuất nông nghiệp (gồm các xã Mỹ Thạnh, Hàm Cần, Hàm Thạnh...). Với các khu 

dân cư này rất khó khăn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất 

lớn, ít có điều kiện để nâng cao mức sống của nhân dân. 

g). Huyện Tánh Linh 

Huyện Tánh Linh có 12 xã và 01 thị trấn, là huyện miền núi, có vị trí nằm 

giáp với Tây Nguyên, là cửa ngõ giao thông đường bộ khu vực phía Tây Nam 

tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 100 km; có điều kiện giao 

lưu kinh tế, thương mại với các trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam như tỉnh 

Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên tạo cho Tánh Linh có 

vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 

địa phương. 

(1). Diện tích tự nhiên: huyện Tánh Linh có diện tích tự nhiên là 119.860ha. 

(2). Dân số: tổng dân số là 98.516 người, trong đó dân số nội thị là 16.668 

người, dân số nông thôn là 81.848 người, tỷ lệ đô thị hóa thấp 16,92%, mật dộ 

dân số cũng ở mức thấp 82 người/km2. 

(3). Bố trí không gian:  

- Thị trấn Lạc Tánh là thị trấn huyện lỵ của huyện hiện, là đô thị loại V. 

Tổng diện tích đất đô thị là 3.859 ha, dân số đô thị là 16.668 người, mật độ dân 

số đô thị ở mức thấp của huyện 431 người/km2. Những năm qua, mặc dù được 

quan tâm đầu tư, song hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị (giao thông, cấp thoát nước, 

cấp điện...) vẫn còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn 

kỹ thuật, hệ thống cấp nước tập trung chỉ có ở khu vực trung tâm của thị trấn, 

trung tâm xã; kiến trúc không gian dân cư nhiều khu vực xây dựng chưa đúng 

quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan đô thị.  

Các cơ sở công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, các công trình văn hoá, 

phúc lợi công cộng đang dần được đầu tư xây dựng nâng cấp và hoàn thiện, mật 

độ giao thông đô thị thấp, chất lượng chưa đảm bảo, bề mặt nhiều tuyến giao 

thông nội thị còn hẹp. Vẫn còn một số các cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng 

gây ô nhiễm môi trường sống trong các khu dân cư. Cơ sở kinh tế - kỹ thuật tạo 

động lực phát triển đô thị còn yếu. Đô thị huyện lỵ (Lạc Tánh) do mới hình thành 

nên chưa phát huy được vai trò là hạt nhân và động lực thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội của khu vực trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Do đặc điểm hình thành và lịch sử phát triển, là địa bàn có nhiều thành 

phần dân tộc sinh sống nên các khu dân cư nông thôn của huyện được phát triển 
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theo những hình thức khác nhau (bà con dân tộc định cư theo thôn bản, người 

Kinh định cư ven trục đường giao thông và các cụm trung tâm huyện, xã). Đối 

với bà con di dân tự do chủ yếu định cư ở các thôn kinh tế mới và sống rải rác 

trong các cánh rừng. Toàn huyện hiện có 13 xã, bình quân mỗi xã có khoảng 

1.500-2.500 hộ sinh sống, mỗi thôn xóm có từ 350-550 hộ. Cơ sở hạ tầng của hầu 

hết địa bàn dân cư nông thôn đều chưa hoàn chỉnh, hệ thống giao thông, cấp nước, 

cấp điện còn rất hạn chế, chất lượng thấp, các công trình công cộng như trường 

học, chợ, y tế, sân thể thao... còn thiếu, đặc biệt là đối với các khu dân cư ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. 

h). Huyện Đức Linh 

Huyện Đức Linh là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Bình Thuận, 

trung tâm huyện cách thành phố Phan Thiết khoảng 120 km về phía Đông Nam; 

nằm ở vị trí chuyển tiếp của các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam 

Bộ, Đức Linh có vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hóa với vùng Tây 

Nguyên, Đông Nam bộ và Nam Trung Bộ; toàn huyện có 12 đơn vị hành chính, 

gồm 02 thị trấn và 10 xã. 

(1). Diện tích tự nhiên: huyện Đức Linh có diện tích tự nhiên là 54.657 ha 

(2). Dân số: toàn huyện có 126.035 người, trong đó dân số nội thị là 35.201 

người, dân số nông thôn 90.834 người. Tỷ lệ đô thị hóa ở mức trung bình 27,93%, 

mật độ dân số ở mức cao 230 người/km2. 

(3). Bố trí không gian:  

Đức Linh là huyện miền núi nên địa hình của huyện đa dạng phức tạp nên 

khó khăn cho sản xuất và đời sống nhất là trong việc phát triển hệ thống giao 

thông, thủy lợi giữa các vùng trong huyện. Tuy nhiên, địa hình này cũng tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng 

hóa khác nhau tập trung như vùng chuyên lúa, cao su, điều, cây ăn quả và các loại 

cây hàng năm khác... chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển mạnh và tương đối 

ổn định. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tương đối 

ổn định, một số sản phẩm chủ yếu đạt khá như chế biến mủ cao su; chế biến thức 

ăn gia súc, gia công may mặc... huyện có 02 cụm công nghiệp (Nam Hà, Đông 

Hà) mới thành lập ở xã Đông Hà đang được đầu tư hạ tầng và thu hút, kêu gọi 

đầu tư. Ngoài ra, huyện có thế mạnh phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, thác… 

- Thị trấn Võ Xu: là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội của 

huyện Đức Linh và là tiểu vùng kinh tế La Ngà; là đô thị loại V; diện tích thị trấn 

là 2.827 ha; dân số là 16.903 người, mật độ dân số ở mức trung bình của tỉnh 597 

người/km2; là khu vực phát triển dịch vụ, thương mại kết hợp tiểu thủ công nghiệp 

có lợi thế về giao lưu hàng hoá trong khu vực và vùng lân cận. Nhiều cơ sở hạ 

tầng và kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ tạo điều kiện kết 
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nối, giao lưu giữa trung tâm huyện với các xã thuận tiện. 

- Thị trấn Đức Tài: là thị trấn thuộc huyện, phát triển khá tập trung, thương 

mại dịch vụ phát triển; là đô thị loại V; hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật tương đối đầy đủ các hạng mục và đáp ứng tốt các nhu cầu phục vụ hiện 

nay; diện tích tự nhiên là 3.150 ha; dân số là 18.298 người, mật độ dân số tương 

đương thị trấn Võ Xu là 580 người/km2. 

Cả 2 đô thị của huyện Đức Linh là thị trấn Võ Xu và thị trấn Đức Tài đều 

được lập và quản lý theo quy hoạch chung, tuy nhiên quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết chưa được lập đầy đủ theo quy định. Việc quản lý đô thị thực hiện 

theo quy hoạch chung và quy chế quản lý đô thị, quản lý đất đai sản xuất và xây 

dựng đang từng bước được củng cố, song dự báo quy hoạch và công tác quản lý 

chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Khu vực nông thôn, huyện Đức Linh hiện có 10 xã gồm Đa Kai, Sùng 

Nhơn, Mê Pu, Vũ Hòa, Nam Chính, Đức Hạnh, Đức Tín, Tân Hà, Trà Tân, Đông 

Hà. Đức Linh là huyện có phần lớn dân cư là nông thôn, tỷ lệ dân số nông nghiệp 

lớn. Dân cư nông thôn phân bố khá đều ở phía bắc và phía nam huyện. Các trung 

tâm xã tập trung chủ yếu trên các trục lộ chính và các tuyến tỉnh lộ ĐT766, 

ĐT720. Dân cư phần lớn sống bằng nghề sản xuất nông lâm nghiệp. Tại khu vực 

nông thôn, hiện nay các xã có tốc độ đô thị hóa cao bao gồm xã Đông Hà và xã 

Mê Pu, các xã này đã có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế từ nông lâm 

nghiệp sang phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. 

i). Huyện Hàm Tân 

Huyện Hàm Tân là cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Bình Thuận, tiếp giáp 

với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trung tâm huyện lỵ là thị trấn Tân Nghĩa, 

nơi giao nhau giữa QL1A và QL55, có chiều dài QL1 đi qua 28 km, QL55 đi qua 

44 km, đường sắt Bắc - Nam 14 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km và 

thành phố Phan Thiết 46 km, có chiều dài bờ biển 18 km... và đặc biệt, có tuyến 

cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi qua và đang triển khai xây dựng, tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế theo các thế mạnh đặc thù 

của địa phương. 

(1). Diện tích tự nhiên: toàn huyện Hàm Tân có diện tích tự nhiên là 73.914ha.  

(2). Dân số: toàn huyện là 70.697 người, trong đó dân số đô thị là 18.839 

người, dân số nông thôn là 51.858 người, mật độ dân số ở mức thấp của tỉnh 95,65 

người/km2, phân bố trên địa bàn 10 đơn vị xã, thị trấn, bao gồm 2 thị trấn và 8 xã. 

(3). Bố trí không gian: 

- Khu vực đô thị, huyện Hàm Tân hiện có 2 thị trấn là thị trấn Tân Minh 

và thị trấn Tân Nghĩa là huyện lỵ của huyện Hàm Tân với tổng diện tích 6.428 ha 

đất đô thị và 18.839 nhân khẩu, mật độ dân số bình quân đạt 95 người/km2. Tuy 
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nhiên, giữa các khu vực trong thị trấn cũng có sự chênh lệch khá lớn, dân số tập 

trung đông ở các khu trung tâm, dọc các trục đường chính có điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động kinh tế cũng như sinh hoạt hàng ngày. 

Do xuất phát điểm thấp và phát triển từ khu vực nông thôn là chủ yếu nên 

cơ sở hạ tầng cũng như kiến trúc không gian đô thị của huyện vẫn còn những hạn 

chế, thể hiện những mặt sau: 

+ Các khu nhà ở trong các khu dân cư đô thị hầu hết đều do nhân dân tự 

xây dựng bám theo các trục đường chính, thiếu tính hiện đại về mặt kiến trúc, 

chưa đẹp về mặt mỹ quan đô thị và còn mang dáng dấp nông thôn. Các cơ sở 

công cộng đã phát triển song còn thiếu cân đối với nhu cầu của các thị trấn, trong 

đó một số công trình như: nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà văn hoá, sân thể thao, thư viện... 

còn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị.    

+ Mật độ giao thông đô thị thấp, chất lượng chưa đảm bảo, trên địa bàn các 

thị trấn có các tuyến đường chính được trải nhựa, các tuyến đường nội thị còn lại 

hầu hết là đường cấp phối, rộng nền hẹp, thường bị lầy lội vào mùa mưa và bụi 

vào mùa khô; hệ thống lưới điện hạ thế, mạng lưới thông tin liên lạc hầu hết đi 

nổi, qua thời gian dài sử dụng hiện đang bị xuống cấp, chưa đảm bảo an toàn và 

mỹ quan đô thị; có hệ thống nhà máy nước sạch nhưng mạng lưới truyền dẫn và 

phân phối chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ với các công trình đầu mối cấp 

nước nên khả năng chuyền tải nước kém, thất thoát nước lớn...  

+ Vấn đề vệ sinh môi trường đô thị còn nhiều hạn chế, hầu hết nước thải 

sinh hoạt và nước thải của các cơ sở sản xuất, bệnh viện chưa được xử lý hoặc xử 

lý chưa đảm bảo yêu cầu. Số lượng các công viên cây xanh còn ít; cơ sở kinh tế - 

kỹ thuật tạo động lực phát triển đô thị còn yếu, chưa tạo nguồn thu lớn cho nền 

kinh tế quốc dân và giải quyết công ăn việc làm cho người dân đô thị. 

- Khu vực nông thôn, dân cư nông thôn chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ 

của huyện, là địa bàn cư trú của 55.126 người, chiếm 75,7% dân số toàn huyện, 

phân bố trên địa bàn 8 xã với 41 thôn. Trên địa bàn huyện có 14 dân tộc sinh 

sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số sống xen ghép trong các điểm dân cư 

nông thôn, đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được 

cải thiện. 

Quá trình hình thành các điểm dân cư nông thôn gắn liền với quá trình sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp là chủ yếu. Các điểm dân cư được hình thành với mật 

độ tập trung đông ở những nơi thuận tiện giao thông, dịch vụ phát triển và thường 

được bao quanh bởi đồng ruộng. Các công trình văn hoá phúc lợi xã hội được bố 

trí hầu hết ở trung tâm các xã. Các điểm dân cư nông thôn trong huyện được liên 

hệ với nhau bởi hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã. 

+ Nhà ở trong các khu dân cư phần lớn nhà ở được xây dựng theo kiểu 
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nông hộ cấp IV có diện tích khuôn viên lớn với vườn, sân phơi và hệ thống chuồng 

trại gia súc gia cầm. Việc xây dựng nhà ở hoàn toàn mang tính tự phát, chưa đảm 

bảo yêu cầu về kiến trúc và mỹ quan. 

+ Cơ sở hạ tầng của hầu hết địa bàn dân cư nông thôn đều chưa hoàn chỉnh. 

Hệ thống giao thông nông thôn trong các khu dân cư đa phần là đường đất, đường 

cấp phối có bề mặt nền hẹp, gây khó khăn cho việc giao lưu, trao đổi hàng hoá và 

đi lại của nhân dân; cơ sở hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế, thể dục thể thao, 

nhà văn hoá...) mặc dù đã được quan tâm đầu tư, song còn nhiều hạn chế, chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

+ Việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải chưa được quan tâm đã gây tác 

động xấu đến môi trường sống của nhân dân, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước ngầm, trong khi vẫn còn phần đông dân số sử dụng nước giếng khoan, giếng 

đào trong sinh hoạt hàng ngày.  

j). Huyện Phú Quý 

Huyện Phú Quý là một quần đảo gồm 10 đảo, cách thành phố Phan Thiết 

120 km, cách Cam Ranh 150 km về phía Nam, cách Vũng Tàu 200 km về phía 

Đông, cách Côn Đảo 330 km về phía Đông Bắc và cách Trường Sa 540 km về 

phía Tây Bắc. Trong hệ thống hải đảo thuộc biển đông của nước ta, Phú Quý có 

một vị trí chiến lược quan trọng nhiều mặt, đặc biệt là về phát triển kinh tế biển, 

và an ninh quốc phòng; huyện Phú Quý có 03 đơn vị hành chính cấp xã (Ngũ 

Phụng, Tam Thanh, Long Hải), trung tâm hành chính của huyện hiện nay chủ yếu 

nằm trên địa bàn xã Ngũ Phụng. 

(1). Diện tích tự nhiên: có tổng diện tích tự nhiên 17,91 km2, trong đó đảo 

Phú Quý có diện tích lớn nhất trong các đảo của huyện.  

(2). Dân số: toàn huyện có 26.918 người, tập trung chủ yếu ở đảo Phú Quý 

và tập trung thành dải hẹp ven bờ biển, đông nhất phía Tây Nam đảo (thuộc xã 

Ngũ Phụng và Tam Thanh) và góc Đông Bắc đảo (thuộc xã Long Hải). Mật độ 

dân số toàn huyện 1.502 người/km2, trong đó xã Ngũ Phụng có 7.494 người, mật 

độ 1.333 người/km2.  

(3). Bố trí không gian (kinh tế): cơ cấu kinh tế các ngành nông, lâm, ngư 

nghiệp chiếm 55%; công nghiệp 25%; thương mại, dịch vụ 20,0%. Sản phẩm 

hàng hóa chủ yếu là: hải sản do khai thác và nuôi trồng, hải sản chế biến, lương 

thực (bắp, mì, đậu...), gia súc...  

1.5. Sự phù hợp về bố trí không gian phát triển hệ thống đô thị, nông thôn 

a). Về mô hình phát triển hệ thống đô thị, nông thôn  

Theo quy hoạch, mô hình phát triển hệ thống đô thị khá phù hợp theo yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên 
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đầu tư phát triển trung tâm trọng điểm của tỉnh như thành phố Phan Thiết, các đô 

thị vệ tinh như đô thị La Gi, Phan Rí Cửa, Võ Xu có vai trò là trung tâm tiểu vùng 

và là cực tăng trưởng chủ đạo của tỉnh; đã từng bước ưu tiên phát triển các vùng 

kinh tế dọc theo trục hành lang kinh tế đô thị QL1A, trục đường ven biển, QL28, 

QL55, ĐT715 - Lương Sơn - Đại Ninh, Liên Hương - Phan Dũng đóng vai trò 

liên kết các hoạt động kinh tế của tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện nay đô thị phát triển không đồng đều, tập trung chủ yếu tại 

các đô thị lớn và các khu vực ven biển; mật độ phát triển thấp, phân tán, kết nối 

còn thiếu và kém hiệu quả dẫn đến lãng phí nguồn lực, giảm sức hút đầu tư, giảm 

cạnh tranh kinh tế và cơ hội phát triển hệ thống đô thị.  

b). Về phân bố (mật độ) dân cư 

 Nhìn chung, mật độ dân số của tỉnh Bình Thuận còn khá thấp, do đó có 

khả năng phải tính đến giải pháp tiếp thu thêm nguồn lao động từ các tỉnh để phát 

triển kinh tế của địa phương. 

c). Về phát triển không gian đô thị, nông thôn   

Định hướng không gian đô thị phân bổ hợp lý theo 4 vùng kinh tế - xã hội, 

có sự liên kết giữ các vùng Tây Nam - Đông Bắc gắn với việc phát triển trung 

tâm hạt nhân và các trung tâm tiểu vùng, có sự liên kết tầng bậc theo cấp, loại đô 

thị. Tuy nhiên, vùng kinh tế La Ngà hay các vùng phía Bắc chưa phát huy thế 

mạnh, các hoạt động kinh tế thương mại quy mô nhỏ, chưa tạo ra sự liên kết mạnh 

với các cửa ngõ, các đô thị hướng biển tạo sự hấp dẫn và hỗ trợ phát triển vùng 

phía Bắc của tỉnh. 

Các đô thị đã và đang phát triển tốt, phân bố trên các hành lang kinh tế đô 

thị quốc gia như theo các hành lang QL1A, QL28, QL55... và trục hành lang ven 

biển. Trong đó, các đô thị hạt nhân trung tâm vùng tỉnh (thành phố Phan Thiết), 

đô thị vùng huyện đã liên kết hỗ trợ nhau, dần hình thành các đô thị chuyên ngành 

và đô thị trung tâm tiểu vùng phía Nam và phía Đông Bắc của tỉnh... Tuy nhiên, 

còn thiếu một chiến lược đô thị hóa và mô hình phân bố kết nối các vùng đô thị 

hóa trong tỉnh, vùng liên tỉnh và quốc gia. 

Cơ sở hạ tầng của hầu hết các đô thị chưa đồng bộ. Công tác quản lý đô thị còn 

bất cập, việc các đô thị bám sát các trục quốc lộ và biến quốc lộ thành đường chính 

đô thị, ảnh hưởng tới giao thông vận tải và thường xuyên gây tai nạn giao thông. 

Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, dịch vụ, các công trình văn hóa, 

phúc lợi công cộng đang dần được đầu tư tạo động lực cho đô thị. Các thị tứ, 

trung tâm xã đã hình thành nhưng cần tập trung đẩy mạnh bản sắc riêng.  

Hệ thống đô thị và dân cư nông thôn phân bố chưa hợp lý. Các đô thị huyện 

lỵ chưa phát huy được vai trò là hạt nhân và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, 

xã hội của khu vực trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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d). Về phát triển hệ thống đô thị  

(1). Quy mô đô thị, đến nay, tỉnh Bình Thuận cơ bản đã đạt được theo mục 

tiêu về phát triển hệ thống đô thị đến năm 2020 là 14 đô thị (Xem Bảng 9, trang 141). 

(2). Quá trình đô thị hóa của Bình Thuận diễn ra khá chậm so với cùng thời 

điểm 10 năm trước, tốc độ tăng dân số khu vực thành thị chỉ 0,22%, tỷ trọng dân 

số khu vực thành thị giảm 1,2%. Phân bố dân cư của tỉnh khá thuận lợi cho việc 

phát triển kinh tế, đặc biệt là cung cấp nguồn lao động phục vụ cho các ngành 

kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực nông thôn. 

(3). Chất lượng đô thị: các đô thị phát triển rất nhanh, nhiều khu vực 

được xây dựng, chỉnh trang nâng cấp, nhà ở xây dựng tự phát với tốc độ 

nhanh. Tuy nhiên, các đô thị chủ yếu mang tính chất hành chính, ít mang màu 

sắc của đô thị dịch vụ, công nghiệp. Các cơ sở công nghiệp, dịch vụ chưa 

phát triển như kỳ vọng... và còn xây dựng manh mún, tự phát, thiếu đồng bộ; 

hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển đô thị.  

- Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp. Tuy nhiên, các phương 

thức giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu kết nối, nhất là giữa các đô thị, các khu, 

cụm công nghiệp, cảng, điểm du lịch, điểm logistic... do các quy hoạch được thực hiện 

riêng lẻ theo các ngành, lĩnh vực. Các đô thị trung tâm tại các vùng nông, lâm nghiệp 

chưa đầy đủ về kết cấu hạ tầng để hoàn thành tốt vai trò như quy hoạch đề ra. 

- Nhà ở và hạ tầng xã hội: cùng với mức sống của hộ gia đình được cải 

thiện, tỷ lệ nhà kiên cố hoặc bán kiên cố được tăng lên. Tuy nhiên, mục tiêu của 

chiến lược phát triển nhà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đạt chỉ tiêu 

diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người rất khó hoàn thành. Các khu vực hạ tầng 

xung quanh khu vực nhà ở còn thiếu các không gian xanh, không gian mở, không 

gian công cộng... phục vụ cho nhu cầu, nâng cao chất lượng sống của khu vực 

dân cư, cũng như chưa tạo ra điểm nhấn cảnh quan và hấp dẫn cho đô thị. Hệ 

thống các công trình hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa còn thiếu, chỉ tiêu 

thấp so với quy chuẩn, tiêu chuẩn. 

- Bản sắc đô thị, bảo tồn di sản và cảnh quan đô thị: Kiến trúc cảnh quan 

đô thị chưa biểu hiện rõ nét đặc trưng của vùng, chất lượng hạ tầng chưa đồng 

bộ, nguy cơ ô nhiễm các vùng cát ven biển khá cao, việc khai thác các cồn cát 

trong phát triển du lịch có thể ảnh hưởng đến việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên 

nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

- Quản lý đô thị: Công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, cảnh quan đô 

thị đã được quan tâm hơn trong những năm gần đây mang lại cảnh quan đô thị 

khang trang hơn trước nhưng chưa đồng bộ mới chỉ ưu tiên các khu vực ven biển, 

các đô thị chưa có bản sắc riêng, còn tồn tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh xen 
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lẫn khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.  

- Môi trường đô thị và khả năng thích ứng của đô thị với BĐKH: các giải 

pháp phát triển đô thị ứng phó với BĐKH theo đề án “Phát triển các đô thị Việt 

Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn  2013-2020” được Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt được tỉnh tích cực triển khai thực hiện... Tuy nhiên, hiện nay khả năng ứng 

phó với BĐKH và nước bển dâng của các đô thị trong tỉnh chưa cao. 

e). Về phát triển nông thôn và dịch chuyển dân cư, lao động nông thôn  

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Đến năm 2020 

toàn tỉnh có 65/93 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 65,6%) vượt 

15 xã so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 là 50 xã. Tuy nhiên, qua đánh giá thì chỉ 

có 23 xã duy trì 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, một số xã đạt nhưng chất 

lượng tiêu chí chưa cao, chưa bền vững. 

Hoạt động dân di cư từ nông thôn lên các thành phố lớn đã giảm trong mấy 

năm gần đây, do các chính sách của tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế ở nông 

thôn (thanh long, cao su, đầu tư các cụm công nghiệp...) đã có hiệu quả. Đây là 

lợi thế để phát triển, bố trí dân cư đồng đều và phù hợp hơn, tạo cơ sở nâng cấp 

đô thị tại các vùng sâu, vùng xa của các huyện. 

f). Về quy hoạch và sử dụng đất  

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, công nghiệp 

hóa trên địa bàn tỉnh, cơ cấu sử dụng đất có sự chuyển đổi nhanh, nhu cầu sử 

dụng đất tăng cao và đa dạng, làm cho giá trị của đất tăng nhanh, nhất là đất khu 

vực đô thị giá trị của đất. 

- Sử dụng đất trong các lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp, quốc 

phòng - an ninh cũng gặp nhiều vướng mắc do còn có sự chồng chéo giữa quy 

hoạch phát triển của các ngành, hạn chế trong việc phát huy lợi thế của từng lĩnh 

vực. Việc dành đất sản xuất nông nghiệp cho các mục đích xây dựng kết cấu hạ 

tầng, mở rộng khu đô thị là vấn đề tất yếu trong quá trình phát triển theo hướng 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn tiếp theo. 

- Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế chưa được khai thác sử 

dụng hiệu quả, một số công trình, dự án đã được giao đất nhưng tiến độ triển khai 

còn chậm hoặc chưa được thực hiện, gây lãng phí trong sử dụng đất; hiệu quả sử 

dụng một số loại đất thấp. 

- Trong quá trình sử dụng đất, việc quản lý chưa chặt chẽ, nhất là cấp cơ 

sở đã dẫn đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, kém hiệu quả và sử dụng đất sai mục 

đích theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.  

- Chính sách bồi thường đất đai chưa hợp lý, thiếu đồng bộ, thực hiện thiếu 

thống nhất cũng là nguyên nhân gây nhiều khó khăn khi thực hiện bồi thời, giải 
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phóng mặt bằng cho mục đích sử dụng phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Thực trạng phát triển và sự phù hợp về phân bố phát triển không 

gian của các khu chức năng 

2.1. Về phân bố không gian vùng 

Không gian liên kết với các trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia, theo các 

trục: cao tốc Bắc Nam (quốc lộ 1A) liên kết với vùng kinh tế của cả nước, liên hệ 

trực tiếp vùng thành phố Hồ Chí Minh và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; hành 

lang kinh tế đô thị quốc gia, quốc tế (quốc lộ 28) kết nối các tỉnh Nam Tây Nguyên 

(Lâm Đồng, tỉnh Đăk Nông), Campuchia, các tỉnh Nam Lào, Đông - Bắc Thái 

Lan ra biển Đông; hành lang kinh tế đô thị quốc gia (quốc lộ 55 nối quốc lộ 20) 

kết nối thị xã La Gi và thành phố Bảo Lộc; hành lang kinh tế đô thị quốc gia liên 

vùng phía Bắc tỉnh Bình Thuận kết nối các huyện thuộc các tỉnh miền núi trong 

tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; hành lang kinh tế đô thị quốc gia (đường 

ven biển), tuyến đường kinh tế ven biển kết nối các đô thị du lịch, công nghiệp, 

cảng biển… trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; hành lang kinh tế đô thị quốc 

gia (ĐT715 - Lương Sơn - Đại Ninh nối quốc lộ 20 đi thành phố Đà Lạt) kết nối 

vùng phía Đông tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng;... 

Không gian các vùng đô thị - công nghiệp tập trung: vùng phát triển trung 

tâm, đô thị động lực là thành phố Phan Thiết bán kính ảnh hưởng 30 km, gồm các 

đô thị Phan Thiết (hạt nhân), Ma Lâm, Tân Thành, Thuận Nam, Hàm Đức với 

các khu công nghiệp tập trung Phan Thiết, Hàm Kiệm, Hàm Cường và các cụm 

công nghiệp gắn với các đô thị.  

Không gian các cực phát triển vùng đối trọng: cực phát triển vùng Tây Nam 

hướng về phía Bà Rịa - Vũng Tàu với thị xã La Gi là hạt nhân và các đô thị Sơn 

Mỹ, Tân Minh và Tân Nghĩa với các khu công nghiệp tập trung Sơn Mỹ, Tân Hải, 

Tân Đức, khu cảng biển; cực phát triển vùng Đông Bắc theo quốc lộ 1A, đường 

ven biển (ĐT716) đi thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với chuỗi đô thị Phan Rí 

Cửa, Hòa Thắng, Chợ Lầu, Liên Hương, trong đó thị xã Phan Rí Cửa là hạt nhân 

phát triển và các khu công nghiệp tập trung Tuy Phong, công nghiệp khai khoáng, 

các khu tiểu thủ công nghiệp; cực phát triển vùng Tây Bắc, theo quốc lộ 55 đi 

Lâm Đồng với chuỗi đô thị Võ Xu, Đức Tài, Lạc Tánh với đô thị Võ Xu là hạt 

nhân và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu địa 

phương trong vùng. 

2.2. Về phân bố không gian vùng cảnh quan 

+ Hệ thống sông La Ngà, sông Dinh, sông Phan, sông Cái, sông Lũy, sông 

Lòng Sông, cùng với các hồ Hàm Thuận, hồ Đa Mi, hồ Biển Lạc, hồ Sông Quao, 

hồ Suối Đá, hồ Lòng Sông, hồ Phan Dũng, hồ Đá Bạc, hồ Núi Đất cùng với bờ 

biển, tạo nên khung cảnh quan dọc biển, sông, hồ trong vùng; 
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+ Vùng cảnh quan tự nhiên bao gồm các Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, 

Núi Ông, KaLon - Sông Mao; cùng với vùng sản xuất lâm nghiệp và các vùng du 

lịch sinh thái đồi núi - ven biển kết nối vùng trung tâm và các cực trong vùng 

thành một cấu trúc không gian cảnh quan hoàn chỉnh và bền vững. 

2.3. Về phân bố không gian vùng chức năng kinh tế  

+ Vùng kinh tế động lực32 với vai trò là phát triển đô thị, trung tâm du lịch 

chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế, phát triển cảng nước sâu và hình thành 

các vùng chuyên canh sản xuất lúa, thanh long, khai thác và chế biến hải sản và 

là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và hậu cần cho quần đảo Trường Sa…, trong 

đó, thành phố Phan Thiết vừa là đô thị du lịch, đô thị trung tâm toàn vùng và là 

hạt nhân vùng động lực. 

+ Vùng kinh tế phía Tây Nam33 với vai trò là vùng phát triển năng động 

thứ 2 của tỉnh Bình Thuận với phát triển công nghiệp tập trung, hình thành các 

trung tâm dịch vụ, thương mại và đô thị hạt nhân là thị xã La Gi. 

+ Vùng kinh tế La Ngà34 với vai trò là vùng phát triển nông nghiệp hàng 

hóa có chất lượng cao chủ yếu phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa, cao su, 

điều và phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, thác. 

+ Vùng kinh tế phía Đông Bắc35 với vai trò là vùng phát triển công nghiệp 

điện năng (nhiệt điện, phong điện), công nghiệp khai khoáng và phát triển du lịch 

biển, du lịch văn hóa lịch sử. 

VIII. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG KẾT 

CẤU HẠ TẦNG  

1. Thực trạng không gian hạ tầng kinh tế  

1.1. Hạ tầng giao thông  

1.1.1. Giao thông đường bộ 

Mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh chủ yếu dựa trên 04 tuyến quốc 

lộ qua địa bàn tỉnh gồm: Quốc lộ 1, Quốc lộ 55, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B; 11 

tuyến đường tỉnh gồm: ĐT.711, ĐT.712, ĐT.714, ĐT.715, ĐT.716, ĐT.717, 

ĐT.718, ĐT.719, ĐT.720, ĐT.766, ĐT.706B. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 

hệ thống đường huyện, đường giao thông đô thị, đường xã tạo nên mạng lưới 

đường bộ kết nối tương đối thuận lợi tới các vùng trong tỉnh. Mạng lưới đường 

bộ được phân bố theo các trục dọc và trục ngang để tạo sự kết nối, liên kết giữa 

 
32 Gồm thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam và huyện đảo Phú Quý. 

33 Gồm thị xã La Gi và huyện Hàm Tân. 

34 Gồm huyện Tánh Linh và Đức Linh, đô thị hạt nhân là thị trấn Võ Xu. 

35 Gồm huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong, thị xã Phan Rí Cửa là đô thị trung tâm vùng Đông Bắc. 
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mạng lưới giao thông kết nối với hệ thống giao thông của vùng, quốc gia: 

- Trục dọc phát triển theo hướng Bắc - Nam, gồm có 3 tuyến là: 

+ Tuyến QL1, là trục giao thông huyết mạch, bắt đầu từ Tuy Phong đến 

Hàm Tân (qua 5 huyện và thành phố Phan Thiết) đảm nhận nhiệm vụ kết nối 

trung tâm các huyện theo hướng Bắc - Nam phục vụ cho vận tải liên vùng và kết 

nối với cả nước; hai bên hành lang của tuyến QL1 được bố trí phát triển các khu 

công nghiệp, khu dân cư... hình thành trục kinh tế và đô thị trên tuyến. 

+ Tuyến đường ven biển quốc gia, bắt đầu từ Tuy Phong đến Hàm Tân 

(theo QL1A, ĐT716, ĐT719, QL55). Tuyến đường này chủ yếu phục vụ cho phát 

triển du lịch, các khu đô thị ven biển, phát triển kinh tế biển... 

+ Trục dọc phía Tây từ QL1 đi theo đường dọc kênh đã đầu tư, hướng 

tuyến đi sát hồ Cà Giây, Bắc Bình. Tại điểm giao với QL28 cầu Trại tuyến đi theo 

QL28 đến Hàm Trí, đi tiếp theo ĐT.714 đến Đa Mi (H. Hàm Thuận Bắc) đi theo 

tuyến QL55 đến Đồng Kho (huyện Tánh Linh), từ Đồng Kho đến Mê Pu, sau đó 

đi theo đường Mê Pu - Đa Kai kết nối vào QL20 phục vụ sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Tây, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang đang đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc 

Nam qua địa bàn tỉnh với chiều dài 160,3 km, với 04 làn xe cơ giới. 

- Trục ngang phát triển theo hướng Đông - Tây, gồm các tuyến đường kết 

nối giữa các trục dọc đến các vùng, địa bàn trong tỉnh: 

+ Tuyến kết nối từ khu vực ven biển tại thị xã La Gi, đi Hàm Tân lên khu 

vực Tánh Linh và Đức Linh, theo hai tuyến ĐT720 và QL55. 

+ Tuyến kết nối từ thành phố Phan Thiết đi các xã thuộc huyện Hàm Thuận 

Bắc, theo hai tuyến QL28 và ĐT714. 

+ Tuyến kết nối từ khu vực thị trấn Lương Sơn, thị trấn Chợ Lầu lên xã 

Phan Sơn, xã Phan Lâm thuộc huyện Bắc Bình và đi sang địa huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng, theo hai tuyến QL28B và đường QL1A - Phan Sơn. 

+ Tuyến kết nối từ khu vực thị trấn Liên Hương lên khu vực xã Phan Dũng 

huyện Tuy Phong, theo tuyến đường Liên Hương - Phan Dũng. 
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Hình 19. Hệ thống giao thông tỉnh Bình Thuận 

 

         Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có các trục ngang quan trọng kết nối tuyến QL1 

với trục đường ven biển như: ĐT715, đường Hàm Minh - Thuận Quý, ĐT712... 

a). Đường bộ cao tốc 

Trên địa bàn tỉnh có tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chạy qua, trong 

đó đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm 03 dự án thành phần gồm: đoạn Cam 

Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây với 

tổng chiều dài 160,3 km, quy mô 4-6 làn xe. Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn 

Phan Thiết - Dầu Giây đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 

2022. Tuyến đường bộ cao tốc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của Bình Thuận và các vùng lân cận. Khi tuyến đường hoàn thành, 

thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang đến trung tâm du lịch Phan 

Thiết - Mũi Né sẽ được rút ngắn một nửa (còn khoảng 2-2,5 giờ).  

b). Đường quốc lộ 

- QL1A: Từ Km1.589+300 (ranh giới giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh 

Thuận) đến Km1.770+734 (ranh giới Bình Thuận với Đồng Nai), đi qua hầu hết các 

huyện trong tỉnh, gồm Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, 

Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, với chiều dài 181,4 km, đạt cấp III đồng bằng, nền 

đường rộng 16-20,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 15-19,5m, chất lượng tốt. 

- Quốc lộ 28: Bắt đầu từ thành phố Phan Thiết (Km2+595) đến ranh giới 

huyện Hàm Thuận Bắc với Lâm Đồng (Km42+000) có chiều dài trên địa bàn tỉnh 

là 39,41km. Đây là con đường nối Bình Thuận với các tỉnh Tây Nguyên. Trong 
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đó, đoạn từ Km2+595 - Km18+000 nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông 

nhựa rộng 7,5-11m, đoạn từ Km18+000 - Km42+000 nền đường rộng 7,5m, mặt 

đường bê tông nhựa rộng 5,5m. Hiện trạng đường khai thác tốt. 

- Quốc lộ 55: Được sự ủy thác của Bộ GTVT, đoạn Quốc lộ 55 qua địa 

phận tỉnh Bình Thuận do Sở GTVT tỉnh Bình Thuận quản lý, nối tỉnh Bình Thuận 

với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Lâm Đồng. Đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình 

Thuận bắt đầu từ Km52+640 (giáp Bà Rịa Vững Tàu) đến Km205+140 (giáp Lâm 

Đồng), dài 145,5km, hiện trạng chủ yếu là đường cấp IV, còn một số đoạn nhỏ 

còn là đường cấp V.  

- Quốc lộ 28B: Bắt đầu từ ngã ba Lương Sơn (giao QL1 tại Km1657) đến 

hết xã Phan Sơn (giáp ranh Lâm Đồng) dài 51,11km nền đường rộng 7-8,5m mặt 

đường BT nhựa rộng 5,5-7,5m đạt tiêu chuẩn cấp V. 

c). Đường ven biển  

Tuyến đường ven biển36 đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, với tổng chiều dài 

220,6 km, trong đó, có một số đoạn đi trùng với các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. 

- Đoạn Cà Ná - Xóm Tám: Là đoạn trùng với QL1 (Km1.589+300 - 

Km1.598+300), chiều rộng nền đường 20,5 m, quy mô 4 làn xe, đường thảm bê 

tông nhựa.  

- Đoạn Xóm Tám - Liên Hương: Có chiều dài 9,8 km, chiều rộng nền 

đường 12 m, quy mô 2 làn xe. 

- Đoạn Liên Hương - Bình Thạnh (huyện Tuy Phong): Là một phần của 

tuyến đường ĐT716 (Km86+926 - Km92+748), tổng chiều dài 5,8 km, bề rộng 

nền đường 24-26 m, quy mô 4 làn xe. 

- Đoạn Bình Thạnh - cầu Sông Lũy: Có chiều dài 16,4 km, chiều rộng nền 

đường 50 m, chiều rộng mặt đường 24 m. 

- Đoạn Sông Lũy - Hòa Thắng: Là một phần của tuyến đường ĐT716, tổng 

chiều dài 23,0 km, gồm 2 đoạn: đoạn Km47+000 đến Km68+214,68, chiều rộng nền 

đường 50 m; đoạn Km68+214,68 đến Km69+966,42, chiều rộng nền đường 45,5 m.  

- Đoạn Hòa Thắng - vòng xoay ĐT706B: Là một phần của tuyến đường 

ĐT716, chiều rộng nền đường 10-12 m. 

- Đoạn ĐT706B - cầu Hùng Vương: Là đoạn kết nối thành phố Phan Thiết 

với trung tâm du lịch Mũi Né, Hàm Tiến, Hòn Rơm… trên tuyến thường xảy ra 

tình trạng ùn tắc giao thông các giờ cao điểm, tuyến đã được xây dựng với quy 

mô tổng chiều dài 4km, bao gồm 2 đoạn: đoạn từ đầu tuyến đến trạm thu phí cầu 

 
36 Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

đường bộ ven biển Việt Nam. 
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Phú Hài (Km3+465,75 - Km4+800), chiều rộng nền đường 21 m; đoạn từ 

Km4+800 đến cuối tuyến (Km7+404,92) chiều rộng nền đường 25 m. 

- Đoạn Phan Thiết - Kê Gà, trong đó đoạn Thuận Quý - Kê Gà sẽ đầu tư 

làm mới trong thời gian tới, đoạn này là một phần trong dự án đường ĐT719B. 

- Đoạn Kê Gà - Tân Hải và Tân Hải - Tân Bình: Có chiều rộng nền đường 9m. 

- Đoạn Tân Bình - Tân Thiện (nối vào QL55): Là tuyến được làm mới theo 

quy hoạch tuyến N2 của thị xã La Gi. 

- Đoạn Tân Thiện - Bình Châu (QL55 đoạn Km52+640 - Km 79+150): Có 

tuyến đi trùng với QL55, chiều rộng nền đường 9-12 m. 

d). Đường tỉnh 

Hệ thống đường tỉnh bao gồm 11 tuyến đường tỉnh có tổng chiều dài 

424,41km, chủ yếu là đường cấp IV, có 135,167km là đường cấp III, 89,6 km đạt 

tiêu chuẩn đường cấp V. Kết cấu mặt đường chủ yếu là BTN, một số ít láng nhựa 

chất lượng mặt đường hầu hết còn tốt. Cụ thể như sau: 

- Đường ĐT.711: Tuyến nằm hoàn toàn trên huyện Hàm Thuận Bắc, từ 

UBND xã Thuận Hòa - giao với QL.28 đến giao với QL.1 tại ngã ba Gộp xã Hồng 

Sơn, tổng chiều dài 10,5 km, nền đường rộng 6m, đạt cấp VI, chất lượng trung 

bình, xấu.  

- Đường ĐT.712: Từ giáp QL1A (Km1.732) đến ngã ba Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, dài 13,4 km, toàn tuyến chủ yếu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 

nền đường rộng 9m. 

- Đường ĐT.714: Trên địa phận huyện Hàm Thuận Bắc nối từ xã Hàm Trí đến 

Đa Mi, tổng chiều dài 41km, tuyến chủ yếu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, 

Riêng các đoạn qua khu dân cư có bề rộng nền đường 13,5m, mặt đường rộng 9,5m. 

- Đường ĐT.715: Điểm đầu nối từ Km1658/QL1A tại thị trấn Lương Sơn 

đi xã Hòa Thắng, tuyến đi trùng với ĐT.716 đến xã Hồng Phong rồi đi qua 

TP.Phan Thiết kết thúc tại điểm giao với ĐT.706B xã Hàm Tiến, chiều dài tuyến 

42,2km, đường bê tông nhựa, phần lớn có chiều rộng nền đường 6,5-9 m, chiều 

rộng mặt đường 4,5-6m, đạt đường cấp IV-V, đang được khai thác tốt.  

- Đường ĐT.716: Xuất phát từ Phan Thiết (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), tuyến 

đi ven biển qua Mũi Nẽ, Hòa Thắng, Phan Rí Của đến ngã tư Liên Hương giáp 

QL1A, toàn tuyến dài 89,9 km. Hầu hết chiều dài tuyến là đườn ven biển, cơ bản 

đạt tiêu chuẩn đường cấp III, nền đường từ 12-18m, một số đoạn tuyến được xây 

dựng quy mô đến 4 làn xe, chất lượng khai thác toàn tuyến tốt.  

- Đường ĐT.717: Thuộc địa phận 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh nối từ 

Tà Pao tới Tà Pứa giáp tỉnh Lâm Đồng, có chiều dài 29,3km, bề rộng nền đường 
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7,5-9m, mặt đường láng nhựa rộng 5,5-6m. 

- Đường ĐT.718: Điểm đầu tại Km1.705+700/QL1A trên địa phận Phan 

Thiết và điểm cuối tại Hàm Cần, H. Hàm Thuận Nam, có chiều dài 26,0km. bề 

rộng đường 6-9m, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV-V 

- Đường ĐT.719: Điểm đầu từ ngã ba Tiến Lợi, TP. Phan Thiết đến Tân 

Thiện (thị xã La Gi), có tổng chiều dài 60,15 km. Hầu hết tuyến thuộc dự án của 

đường ven biển, bề rộng nền đường chủ yếu đạt 9m, tiêu chuẩn đường cấp IV.  

- Đường ĐT.720: Từ Căn Cứ 6 (Km1.762, QL1A) tại Hàm Tân đi Võ Xu, 

có chiều dài 57,4 km, đường bê tông nhựa, đạt tiêu chuẩn cấp đường cấp III đồng 

bằng. nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Mốt số đoạn tuyến đã được 

xây dựng tiêu chuẩn đường đô thị rộng 20-27m. 

- Đường ĐT.766: Điểm đầu là cầu Gia Huynh, điểm cuối là xã Mê Pu, có 

chiều dài 38,4 km, đường bê tông nhựa, đạt tiêu chuẩn cấp đường cấp III. 

- Đường 706B (Võ Nguyên Giáp): Tuyến thuộc dự án đường ven biển từ 

Phú Hải đến Đồi Hồng, có chiều dài 16,4km, chiều rộng nền đường 52m, đường 

bê tông nhựa rộng 24m, đạt tiêu chuẩn đường đô thị. 

e). Hệ thống đường huyện, đường đô thị và đường xã 

- Hệ thống đường đường huyện có tổng chiều dài 540,44 km. Trong đó, 

có 109,1 km đường bê tông nhựa, 249,49 km đường đá dăm nhựa, 19,35 km 

đường bê tông xi măng. Hiện nay, vẫn còn 119,74 km đường cấp phối và 

42,77 km đường đất với mặt đường hẹp, khó khăn cho việc lưu thông, đi lại, 

nhất là vào mùa mưa lũ. Mười sáu (16) tuyến đường huyện quan trọng UBND 

tỉnh giao Sở Giao thông vận tải quản lý gồm: Đường Liên Hương - Phan 

Dũng, đường Sông Lũy - Phan Tiến, đường Quốc lộ 1 - Phan Sơn, đường 

Quốc lộ 1 - Thôn Triền, đường Sa Ra - Tầm Hưng, đường Hàm Nhơn - Phú 

Hài, đường Phú Hội - Cẩm Hang - Sông Quao, đường Quốc lộ 1 - Mương 

Mán, đường D1, đường D2, đường Quốc lộ 1 - Mỹ Thạnh, đường Hòn Dồ - 

Thuận Quý, đường Hàm Minh - Thuận Quý, đường Hòn Lan, đường Mê Pu - 

Đa Kai, đường Bà Tá - Trà Tân. 

- Hệ thống đường đô thị có tổng chiều dài khoảng 1.334,27 km. Trong đó, 

có khoảng 405,2 km là đường bê tông nhựa, khoảng 267,75 km là đường đá dăm 

nhựa, khoảng 66,26 km là đường bê tông xi măng, còn lại chủ yếu là đường cấp 

phối và đường đất.  

- Hệ thống đường xã có tổng chiều dài 4.278,76 Km. Trong đó, có 74,72 

km đường bê tông nhựa, 481,46 km đường đá dăm nhựa, 1.035,57 km đường bê 

tông xi măng, 890,73 km đường cấp phối và 1.796,29 km đường đất. Hầu hết các 

xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã. 
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1.1.2. Giao thông đường sắt 

Tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận có chiều dài khoảng 

180 km, chạy dọc theo hướng Bắc - Nam và đi qua hầu hết các huyện trong tỉnh, với 

14 ga đường sắt (từ ga Vĩnh Hảo đến ga Gia Huynh), trong đó ga chính là ga Bình 

Thuận (được đổi tên từ ga Mương Mán theo Quyết định số 1074/QĐ-ĐS ngày 

28/10/2011 của Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam) và các ga còn lại là ga 

hỗn hợp, chủ yếu phục vụ cho các đoàn tàu khách và tàu hàng Bắc - Nam thông qua. 

Hiện nay, việc khai thác vận tải đường sắt chưa phát huy đúng tiềm năng do các 

tuyến đường bộ nối đến ga chưa thuận lợi, quy mô hàng hoá còn nhỏ.  

Tuyến nhánh đường sắt Bình Thuận - Phan Thiết dài khoảng 9 km chủ yếu 

phục vụ hành khách tàu địa phương, du khách du lịch và một phần nhỏ hàng hóa 

thông qua. Ga Phan Thiết được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2012 

(thay thế ga Phan Thiết cũ), nằm trên địa bàn xã Phong Nẫm cạnh QL1, có ý nghĩa 

rất lớn và góp phần quan trọng cho việc vận chuyển hành khách từ TP. Hồ Chí Minh 

đến Phan Thiết và ngược lại được an toàn, đặc biệt là phục vụ lượng khách du lịch 

khi có nhu cầu đến thăm quan du lịch tại Bình Thuận. Dự kiến trong năm 2021, thực 

hiện dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn theo 

Quyết định số 2115/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải. 

1.1.3. Hệ thống cảng biển 

Theo quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận có cảng Bình Thuận với chức chăng là cảng tổng hợp địa phương 

(loại II), cảng có 4 khu bến là: bến cảng Phan Thiết, bến cảng Phú Quý, bến cảng 

Vĩnh Tân và bến cảng Sơn Mỹ. Trong đó, có 3 cảng đang hoạt động gồm cảng 

Phan Thiết, Phú Quý và Vĩnh Tân, còn cảng Sơn Mỹ đang được quy hoạch và thu 

hút đầu tư. Năm 2019, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng Bình Thuận đạt 

16,27 triệu tấn, tăng trưởng bình quân 17,08%/năm (giai đoạn 2016-2019).  

a). Cảng Phan Thiết 

Cảng Phan Thiết được quy hoạch là bến cảng tổng hợp cho tàu trọng tải từ 

2.000-3.000 tấn. Bến cảng Phan Thiết được đầu tư xây dựng để phục vụ khai thác 

tàu vận tải hàng hóa và hành khách từ thành phố Phan Thiết ra đảo Phú Quý. 

Cảng Phan thiết được đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2018 với diện 

tích 5,3 ha, năng lực đón tàu có trọng tải 1.000 DWT, năng lực bốc xếp 2.000 

tấn/ngày. Chiều dài bến 91,6 m và 7 trụ neo, hệ thống cầu cảng dài tổng cộng gần 

181 m, mớn nước trước bến 5,5 m.  

Về luồng tuyến, tuyến luồng vào cảng Phan Thiết có chiều dài 1.100 m, 

trước đây thường xuyên bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu thuyền vào bến. Năm 

2020, Cục Hàng hải Việt Nam triển khai nạo vét thông luồng để phục vụ cho tàu 

biển ra vào ổn định.  
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b). Cảng Phú Quý 

Nằm ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, bến cảng Phú Quý được quy hoạch 

là bến cảng tổng hợp địa phương cho tàu trọng tải 2.000 tấn. Khu bến này được 

đầu tư xây dựng với quy mô 4,49 ha, với năng lực thông qua là 123,9 nghìn tấn 

hàng hóa/năm, có 01 cầu cảng chiều dài 51,2 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng 

tải 2.000 tấn. Hiện nay, bến cảng Phú Quý được đưa vào sử dụng để tiếp nhận tàu 

vận chuyển hành khách (tàu cao tốc) từ Phan Thiết đến đảo Phú Quý.  

c). Cảng quốc tế Vĩnh Tân  

Cảng quốc tế Vĩnh Tân được quy hoạch là bến cảng chuyên dùng của Trung 

tâm điện lực Vĩnh Tân, nơi tiếp nhận trung chuyển than cung ứng cho các nhà máy 

nhiệt điện, tiếp nhận tàu chở hàng rời chuyên dùng trọng tải từ 30.000- 200.000 tấn. 

Cảng quốc tế Vĩnh Tân là hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng và đang 

đưa vào khai thác 02 bến tàu: (i) bến cập tàu 3.000 DWT (khai thác từ năm 2017); 

(ii) bến cập tàu 50.000 DWT (khai thác từ năm 2019), đã được Cục hàng hải Việt 

Nam chấp thuận cảng tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 DWT. Hiện nay, cảng 

quốc tế Vĩnh Tân được công nhận là điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu tập trung (tại Quyết định số 1706/QĐ-TCHQ ngày 

14/06/2019 của Tổng cục Hải quan) để tiếp nhận các tàu vận chuyền hàng xuất, 

nhập khẩu và các tàu quốc tế vào làm hàng tại Cảng. 

d). Cảng Sơn Mỹ 

Cảng Sơn Mỹ được quy hoạch là bến cảng chuyên dùng cho khí hóa lỏng 

(LNG) phục vụ cụm kho LNG, trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ; cảng được quy 

hoạch tiếp nhận tàu trọng tải 30.000-100.000 tấn. Hiện nay, cảng Sơn Mỹ chưa 

được đầu tư xây dựng. 

1.1.4. Giao thông thủy nội địa 

Do đặc điểm địa hình, hệ thống sông ngoài tỉnh Bình Thuận có đặc điểm 

lòng sông hẹp và dốc, khả năng khai thác hệ thống giao thông vận tải thủy rất hạn 

chế, nên chưa hình thành luồng, tuyến vận tải thủy nội địa. Hiện nay, chỉ khai 

thác giao thông thủy tại các vùng hạ lưu (cửa sông) phục vụ vận chuyển hàng hoá 

và hành khách qua lại.  

Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 cảng cá (gồm 01 cảng cá loại I : cảng cá 

Phan Thiết và 03 cảng cá loại II: cảng cá Phú Hải, cảng cá La Gi, cảng cá 

Phan Rí Cửa) đã hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác, 05 khu tránh trú bão 

cho tàu cá gồm 02 khu cấp vùng và 03 khu cấp tỉnh: (1) Khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá cửa La Gi; (2) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa 

Phú Hải; (3) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Phan Rí; (4) Khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Liên Hương; (5) Khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá cấp vùng đảo Phú Quý. 
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1.1.5. Hệ thống cảng hàng không 

Do đặc điểm lịch sử, triên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều sân bay, song 

chưa có sân bay nào đưa vào khai thác, sử dụng cho mục đích vận tải hàng hoá 

và hành khách. Hiện nay, Cảng hàng không Phan Thiết đang được xây dựng, dự 

kiến hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng năm 2023. Cụ thể như sau: 

(1). Cảng hàng không Phan Thiết, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh37 là cảng hàng không quốc nội có hoạt động bay quốc tế; cấp 4E với 

vai trò là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự (cấp I); công suất thiết kế hành 

khách 2 triệu hành khách/năm. Dự án đã được khởi công xây dựng và dự kiến 

hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng năm 2023.  

Nhu cầu sử dụng đất: 835,56 ha (Trong đó 550,56 ha theo Quyết định số 

1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018; 30 ha đất quân sự và đường giao thông kết 

nối, 255 ha đường cất hạ cánh số 02 theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư số 25/QĐ-TTg ngày 18/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

(2). Sân bay Phú Quý nằm trên địa bàn xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý là sân 

bay quân sự, do Sư đoàn Không quân 370 trực tiếp quản lý, sử dụng diện tích 25.736 

m2, có đường băng là ghi nhôm (chiều rộng 80 m, chiều dài 200 m), có 01 nhà ga. 

Sân bay sử dụng làm bãi hạ cánh cho trực thăng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ 

huấn luyện, diễn tập; phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn... 

(3). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số sân bay quân sự, bãi đỗ trực 

thăng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý nhưng không khai thác, sử dụng hoặc chỉ 

sử dụng cho các hoạt động quốc phòng, công tác khảo sát, cứu hộ, cứu nạn, cụ thể 

như: (i) sân bay Căng Êsepic (phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan 

Thiết); (ii) sân bay La Gi (xã Tân Phước, thị xã La Gi); (iii) sân bay Võ Đắc (xã Đức 

Tín, huyện Đức Linh); (iv) sân bay Sông Mao (xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình).  

1.2. Hạ tầng năng lượng và cấp điện 

1.2.1. Hạ tầng năng lượng 

Tỉnh Bình Thuận có đa dạng các loại hình năng lượng, có khả năng đáp ứng 

nhu cầu sử dụng năng lượng để phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và có 

khả năng khai thác trở thành trung tâm năng lượng của vùng và của quốc gia. 

a). Năng lượng tái tạo 

(1). Năng lượng thủy điện  

Với đặc điểm địa hình đồi núi ở phía Tây và đồng bằng ven biển phía Đông, 

có nhiều sông ngòi và địa hình phù hợp, có khả năng phát triển năng lượng thủy 

 
37 Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT 

ngày 29/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải Điều chỉnh quy hoạch chi tiết. 
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điện hòa lưới điện quốc gia và thủy điện nhỏ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện sản 

xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 07 nhà máy thủy 

điện, tổng công suất 819,5 MW. Ngoài các công trình thủy điện lớn Hàm Thuận 

300 MW, Đa Mi 175 MW hoạt động từ năm 2001, Đại Ninh 300 MW, Bắc Bình 

33 MW, trên địa bàn Bình Thuận còn có 01 công trình thủy điện nhỏ là thủy điện 

Đan Sách tại huyện Hàm Thuận Bắc với công suất 6 MW, hiện đang thỏa thuận 

để đấu nối lưới điện. 

(2). Năng lượng mặt trời 

Bình Thuận có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời với số giờ nắng trung 

bình tại Bình Thuận là 2.728 giờ/năm, cao hơn số giờ nắng trung bình của khu 

vực từ Đà Nẵng trở vào (từ 2.000-2.500 giờ). Thời gian có nắng để sản suất điện 

hầu như có quanh năm, số ngày nắng trung bình và tổng lượng bức xạ nhiệt mặt 

trời trung bình đều cao hơn mức trung bình của khu vực. Tổng lượng bức xạ trung 

bình hàng năm là 1.961 kWh/m2, trung bình hàng ngày là 5,37 kWh/m2. Ngoài 

ra, với đặc điểm khí hậu ít chịu ảnh hưởng của bão là điều kiện thuận lợi phát 

triển các nhà máy điện năng lượng mặt trời. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 26 dự án điện mặt trời điện mặt trời 

đang vận hành với tổng 1.072 MW, các dự án tập trung ở các huyện Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc. Ngoài ra, hiện tại có 03 dự án đã được Bộ công thương bổ 

sung vào danh sách quy hoạch hiện đang thực hiện các bước lập dự án đầu tư. 

(3). Năng lượng gió 

Bình Thuận là địa phương có nhiều tiềm năng về năng lượng gió, tốc độ gió 

trung bình là 6,8m/s, hiện tại trên địa bàn có 09 dự án điện gió được đưa vào vận 

hành với tổng công suất 306 MW. 

b). Hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu và khí đốt 

(1). Hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt 

Theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/07/2017 của Thủ tướng chính 

phủ về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu 

của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận bố trí kho Hòa Phú tổng công suất 80.000 m3 với quy mô cảng 10.000 

DWT với tính chất là kho đầu mối tiếp nhận. Từ kho đầu mối sẽ vận chuyển cho 

điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

(2). Hệ thống cung ứng xăng dầu, khí đốt 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 294 cửa hàng xăng dầu đang 

hoạt động và 15 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư, đang chuẩn bị xây dựng, 14 tàu dầu và 02 kho xăng dầu. Trong số các cửa 

hàng xăng dầu đang hoạt động có 194 cửa hàng đủ điều kiện, 17 cửa hàng cần 
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được đầu tư nâng cấp, cải tạo. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 304 của hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng. Trong đó, có 287 hộ cá thể kinh doanh bán lẻ (chiếm 94,5%) và 17 doanh 

nghiệp (chiếm 5,5%); gồm 08 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ, 09 doanh nghiệp 

làm tổng đại lý phân phối (có 03 doanh nghiệp kinh doanh chiết nạp LPG chai). 

Trong số các cửa hàng kinh doanh LPG đang hoạt động, trên địa bàn tỉnh có 34 

cửa hàng kinh doanh bán lẻ LPG cần được nâng cấp để bảo đảm đủ điều kiện 

kinh doanh mặt hàng LPG (chiếm 11%); xóa bỏ 15 cửa hàng không đủ điều kiện 

kinh doanh LPG (chiếm 5%) và di dời 06 cửa hàng kinh doanh LPG không bảo 

đảm trong kinh doanh mặt hàng LPG. 

Mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn với nhiều hình 

thức kinh doanh khác nhau, các chủ thể đăng ký hoạt động đa dạng. Các chủ thể 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã hình thành một mạng lưới cơ bản, tập trung 

chủ yếu tại địa bàn ở khu đông dân cư và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ 

kinh doanh sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.  

Hệ thống cung cấp, kho chứa, trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, trên địa bàn 

tỉnh có 02 trạm nạp LPG tập trung ở thành phố Phan Thiết với diện tích khoảng 

2.500 m2, với 03 bồn dự trữ với khả năng chứa 80 tấn; các kho có bồn chứa khí 

dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng để nạp vào chai LPG cung cấp cho các tổng đại lý, 

cửa hàng kinh doanh bán lẻ trong tỉnh, số vỏ chai luân chuyển tại các trạm chiết 

nạp khoảng 7.500 chai LPG. Sản lượng khí dầu mỏ hóa lỏng đưa ra thị trường 

tiêu thụ của 02 trạm chiết nạp khoảng 2.260 tấn/năm (chiếm 45% sản lượng LPG 

tiêu dùng tỉnh), bình quân 1 tháng chiết nạp khoảng 188 tấn/tháng, chủ yếu cung 

cấp đáp ứng nhu cầu cho thành phố Phan Thiết và các huyện giáp ranh. Các huyện 

ở xa như Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong được cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng 

từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh. 

1.2.2. Hạ tầng cấp điện 

a). Nguồn điện 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét 

đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), tỉnh Bình Thuận được quy hoạch đầu tư 02 

Trung tâm Điện lực lớn là Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (6.180 MW), Trung tâm 

điện lực Sơn Mỹ (4.500 MW) và hệ thống truyền tải giải phóng công suất của các 

nguồn cung điện trên địa bàn. Đến nay, đã hoàn thành 04 nhà máy nhiệt điện: 

Vĩnh Tân 1 (1.240 MW), Vĩnh Tân 2 (1.244 MW), Vĩnh Tân 4 (1.200 MW) và 

Vĩnh Tân 4 mở rộng (600 MW).  

Tổng cộng đến nay, tỉnh Bình Thuận có 47 nhà máy điện đang hoạt động 

phát điện với tổng công suất 6.431 MW (gồm: 04 nhà máy nhiệt điện thuộc Trung 

tâm điện lực Vĩnh Tân, tổng công suất 4.224 MW; 07 nhà máy thủy điện, tổng 
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công suất 819,5 MW; 01 nhà máy điện diesel đảo Phú Quý, công suất 10 MW; 

09 nhà máy điện gió, tổng công suất 306 MW; và 26 nhà máy điện mặt trời, tổng 

công suất 1.072 MW. Năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn tỉnh đạt 

32,469 tỷ kWh. 

b). Hạ tầng lưới điện (Chi tiết hạ tầng lưới điện trong Phụ Lục II.B.) 

(1). Lưới truyền tải 

- Lưới truyền tải 500 kV: 

- Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang vận hành 320,69 km đường dây 500 

kV mạch kép (Vĩnh Tân - Sông Mây và Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên và 

Vĩnh Tân-Vĩnh Tân 4); 1 trạm biến áp (TBA) 500 kV Vĩnh Tân, công suất 1.800 

MVA.  

- Lưới truyền tải 220 kV: 

- Tỉnh Bình Thuận có hơn 290,667 km đường dây 220 kV mạch kép và 

2,4km đường dây 220kV mạch tứ; 3 trạm biến áp 220 kV (TBA 220 kV Phan 

Thiết, công suất 500 MVA; TBA 220 kV Hàm Tân công suất 500 MVA và TBA 

220 kV Phan Rí công suất 250 MVA). 

- Các đường dây 220 kV hiện nay được thiết kế là đường dây 2 mạch, cột 

tháp sắt, dây dẫn ACSSR-330 và ACSR-400. Hầu hết các đường dây 220 kV cấp 

điện cho tỉnh Bình Thuận tải trên 50%, riêng đường dây Vĩnh Tân-Phan Rí có tải 

44,9% và Hàm Tân-Tân Thành có tải 47,05%. 

Các nhà máy thủy điện Hàm Thuận (300 MW), thủy điện Đa Mi (175 

MW), thủy điện Đại Ninh (300 MW), thủy điện Bắc Bình 33 MW chủ yếu hòa 

lưới 220 kV, chỉ cấp điện cho 110 kV khu vực tỉnh Bình Thuận qua máy biến áp 

220/110kV-63MVA. 

TBA 220 kV Phan Thiết, được nâng công suất lên 2x250 MVA (năm 

2014), cùng với trạm 220 kV Hàm Tân, công suất 1x250 MVA (năm 2016) đã 

giải quyết được tình trạng quá tải của trạm 220 kV. Tuy vậy, công suất các trạm 

220/110kV này hiện nay cũng gần đầy tải (trạm Phan Thiết 2-71%, trạm Hàm 

Tân 2-76%) không đủ để phủ phụ tải cho khu vực trong những năm tới, không có 

dự phòng trong trường hợp sự cố N-1. 

- Lưới truyền tải 110 kV: 

- Tỉnh Bình Thuận có 37 tuyến đường dây 110 kV, dây dẫn tiết diện nhỏ 

(AC-185) chiếm tỷ lệ lớn;  sử dụng cột bê tông ly tâm kết hợp với cột tháp sắt, 

nhiều đường dây chuyển tải đi xa, tài lớn như đường dây Hàm Thuận - Đức Linh 

- Xuân Trường dây AC-185 không đảm bảo trong trường hợp sự cố N-1.  

- Trong 37 tuyến đường dây 110 kV, có 11 tuyến đường dây vận hành 

<50% công suất tải; 09 tuyến đường dây vận hành khoảng từ 64-80% công suất 
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tải; 06 tuyến đường dây vận hành đầy và quá tải là các tuyến Phan Thiết - Thuận 

Nam (106,8%), Phan Thiết - Hàm Kiệm (109,6%) và Hàm Kiệm - Thuận Nam 

(89,6%). 

Hầu hết các trạm biến áp 110 kV đều mang tải cao, không có dự phòng 

trường hợp sự cố N-1, các trạm biến áp 110 kV hiện đang đầy và quá tải như: 

trạm Thuận Nam (T1:100,1%, T2:91%), trạm Phan Thiết (T1:82,3%; T2:82,7%), 

trạm Lương Sơn (81,2%), trạm Phan Rí (T1:85,6%, T2:62,6%), trạm Hàm Tân 

(T1:81,2%, T2:77,9%), trạm Đức Linh (T1:92,9%, T2:81,9%) và trạm Ma Lâm 

(T1:95,8%). Để đáp ứng cho sự gia tăng phụ tải trong những năm tới, cần thiết 

phải tăng công suất cho các trạm trung gian hiện hữu và xây dựng thêm một số 

trạm biến áp 110 kV mới. 

(2). Lưới phân phối  

Toàn bộ lưới điện trung thế thuộc 9 huyện, thị thành phố tỉnh Bình Thuận 

hiện đang vận hành ở cấp điện áp 22kV, với tổng chiều dài đường dây là 6.544 

km, gồm: bao gồm 6.506km đường dây nổi (2.695km thuộc điện lực quản lý) và 

37,85km cáp ngầm (12km thuộc điện lực quản lý). 

Lưới điện phân phối của tỉnh hầu hết là lưới điện trên không, vận hành theo 

chế độ trung tính nối đất trực tiếp thuộc hệ 3 pha 4 dây. Lưới điện 1 pha trên địa 

bàn tỉnh lớn hơn lưới 3 pha, đường dây và trạm biến áp 1 pha chiếm 58,3%, đường 

dây và trạm biến áp 3 pha chiếm 41,7%. Lưới 1 pha chủ yếu cấp điện phụ tải cho 

sản xuất thanh long và các nhánh nhỏ đưa điện đến các hộ phụ tải sinh hoạt ở các 

xã, trong các ngõ hẻm hoặc đường nhỏ mới mở ở các huyện, thị xã. 

Cột của đường dây trung thế là cột bê tông ly tâm. Dây dẫn sử dụng dây 

trên không, dây nhôm lõi thép AC; ACKP với tiết diện từ 70-240 mm2. Ngoài ra, 

còn một số nơi sử dụng dây đồng XPLE-C. Sứ cách điện tại các trụ đỡ dùng sứ 

đứng 24 kV, các vùng nhiễm mặn hoặc không khí bị ô nhiễm sử dụng sứ chống 

nhiễm mặn. 

Hầu hết các trạm biến áp trung gian đều nối lưới hỗ trợ qua lại lẫn nhau. 

Sơ đồ lưới điện tại nội thị thành phố Phan thiết và một số khu vực trung tâm các 

huyện, thị có kết cấu mạch vòng vận hành bình thường để hở bằng các thiết bị 

phân đoạn với mục đích dự phòng lẫn nhau.  

1.3. Hạ tầng cấp, thoát nước đô thị - nông thôn 

1.3.1. Hạ tầng cấp nước 

a). Cấp nước đô thị 

Hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã được đầu tư 

xây dựng nhà máy cấp nước tập trung từ nguồn nước mặt và nước ngầm trên địa 

bàn. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 61 công trình cấp nước với tổng công suất thiết 



178 

kế 167.790 m3/ngày-đêm, do 9 đơn vị đang quản lý vận hành. Hệ thống cấp nước 

khu vực đô thị có 14 trạm cấp nước tại các thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn 

tỉnh với tổng công suất thiết kế đạt 117.500 m3/ngày-đêm, công suất thực phát 

đạt 106.268 m3/ngày-đêm. Cụ thể: 

(1). Thành phố Phan Thiết, được cấp nước từ 2 nhà máy: (i) nhà máy nước 

Phan Thiết, có công suất 22.000 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước từ đập Phú 

Hội; (ii) nhà máy nước Cà Giang, có công suất 35.000 m3/ ngày-đêm, sử dụng 

nguồn nước từ hồ Cà Giang. 

Cấp nước cho toàn bộ các phường Xuân An, Phú Trinh, Phú Tài, Phú Thủy, 

Phú Hài, Thanh Hải, Bình Hưng, Hưng Long, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, 

Đức Long, Hàm Tiến, xã Phong Nẫm và một phần của phường Mũi Né, các xã 

vùng ven thành phố Phan Thiết (khu vực có đường ống đi qua) như: Tiến Lợi, 

Tiến Thành, Thiện Nghiệp, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Kiệm, Hàm 

Nhơn, Hàm Mỹ. 

Ngoài ra còn có: (i) trạm cấp nước Mũi Né, có công suất 1.000 m3/ngày-

đêm, sử dụng nguồn nước ngầm, cung cấp nước cho phường Mũi Né; (ii) trạm 

cấp nước Thiện Nghiệp, có ông suất 1.000 m3/ ngày-đêm, sử dụng nguồn nước 

ngầm, cung cấp nước cho các phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp. 

(2). Các đô thị trên địa bàn thị xã La Gi, được cấp nước từ 2 nhà máy: (i) 

nhà máy nước Đá Dựng, có công suất 10.000 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước 

từ đập Đá Dựng và hồ Núi Đất; (ii) nhà máy nước Tân Tiến, có công suất 15.000 

m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước từ hồ Núi Đất. 

Cấp nước trên địa bàn thị xã La Gi (gồm các phường: Phước Lộc, Phước 

Hội, Tân Thiện, Tân An, Bình Tân, Tân Hải, Tân Tiến, Tân Bình, Tân Phước) và 

các vùng ven. 

(3). Các đô thị trên địa bàn huyện Tuy Phong, được cấp nước từ nhà máy 

nước Tuy Phong, có công suất 17.000 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước từ hồ 

Lòng Sông, cung cấp nước cho thị trấn Liên Hương, thị trấn Phan Rí Cửa và các 

xã Phước Thể, Bình Thạnh, Phú Lạc, Phong Phú, Hòa Minh, Chí Công. 

(4). Các đô thị trên địa bàn huyện Bắc Bình, được cấp nước từ 2 nhà máy: 

(i) nhà máy nước Sông Mao, có công suất 4.800 m3/ngày đêm, sử dụng nguồn 

nước từ hồ Sông Lũy và hồ chứa nước Cà Giây, cung cấp nước cho thị trấn Chợ 

Lầu và các xã Hải Ninh, xã Phan Rí Thành và vùng phụ cận; (ii) nhà máy nước 

Lương Sơn, có công suất 1.500 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước ngầm, cung 

cấp nước cho thị trấn Lương Sơn. 

(5). Các đô thị trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, được cấp nước từ 2 nhà 

máy: (i) nhà máy nước Thuận Bắc, có công suất 6.500 m3/ngày-đêm, sử dụng 

nguồn nước từ hồ Sông Quao, cung cấp nước cho thị trấn Ma Lâm và các xã Hàm 
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Liêm, Hàm Thắng, Hàm Chính, Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Minh; (ii) nhà máy 

nước Phú Long, có công suất 1.500 m3/ngày-đêm, sử dụng từ nguồn nước ngầm, 

cung cấp nước cho thị trấn Phú Long và xã Hàm Đức. 

(6). Các đô thị trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, được cấp nước từ nhà máy 

nước Thuận Nam, có công suất 4.500 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước từ hồ Tân 

Lập, cung cấp nước cho thị trấn Thuận Nam và các xã Tân Lập, Tân Thuận, Hàm 

Cường (Phú Thọ, Phú Sung), Hàm Minh (Minh Hòa, Minh Tiến, Minh Thành). 

(7). Các đô thị trên địa bàn huyện Tánh Linh, được cấp nước từ nhà máy 

nước Lạc Tánh, có công suất 1.000 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước từ suối 

Cát, cung cấp nước cho thị trấn Lạc Tánh và xã Đức Thuận. 

(8). Các đô thị trên địa bàn huyện Đức Linh, được cấp nước từ 2 nhà máy 

nước: Nhà máy nước Võ Xu, có công suất 2.400 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn 

nước từ hồ sông La Ngà, cung cấp nước cho thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài và 

các xã Nam Chính, Đức Chính, Đức Hạnh, Đức Tín, Mê Pu; Nhà máy nước Mai 

Anh -Bình Thuận: Công suất thiết kế: 3.000 m3/ngày đêm; Nguồn nước sông La 

Ngà.  Vùng phục vụ cấp nước: Thị trấn Đức Tài, các xã: Đức Tín, Đức Hạnh, Tân 

Hà, Đông Hà. 

(9). Các đô thị trên địa bàn huyện Hàm Tân, được cấp nước từ 2 nhà máy 

(có hòa mạng với nhau): (i) nhà máy nước Tân Minh, có công suất 800 m3/ngày-

đêm, sử dụng nguồn nước từ hồ suối Hoay; (ii) nhà máy nước Tân Nghĩa, có công 

suất 1.500 m3/ngày-đêm, sử dụng nguồn nước ngầm. Các nhà máy này cấp nước 

cho các thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh và các xã Tân Hà, Tân Phúc, Tân Đức. 

Nhìn chung, hệ thống cấp nước đô thị đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất 

và đời sống của người dân đô thị trên địa bàn tỉnh, song hiện nay có một số nhà 

máy có công suất khai thác thực tế đã vượt hoặc sắp đầy công suất thiết kế cần 

đầu tư nâng cấp như: (i) các nhà máy vượt công suất: nhà máy nước Phan Thiết, 

trạm cấp nước Mũi Né, nhà máy nước La Gi, nhà máy nước Tuy Phong, nhà máy 

nước Tân Nghĩa; (ii) các nhà máy sắp đầy công suất: nhà máy sắp đầy công suất 

như: nhà máy nước Lương Sơn, nhà máy nước Thuận Bắc, nhà máy nước Phú 

Long, nhà máy nước Lạc Tánh, nhà máy nước Tân Minh. 

b). Cấp nước nông thôn 

(1). Cấp nước từ các công trình tập trung 

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 96.656 hộ gia đình sử dụng nước từ các công 

trình cấp nước tập trung38, chiếm khoảng 51,56% dân số nông thôn. Các xã lân 

cận thành phố, thị xã, thị trấn đa phần được cấp nước từ các hệ thống cấp nước 

 
38 Theo kết quả điều tra của Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận (Bộ 

chỉ số) năm 2019 công bố ngày 22/5/2020. 
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đô thị của tỉnh. Các xã khu vực còn lại trong những năm qua cũng đã được ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quan tâm đầu tư các cấp nước tập trung để từng 

bước nâng cao tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch. 

(2). Cấp nước từ các công trình nhỏ lẻ phân tán  

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 84.159 công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ 

lẻ, phân tán39, trong đó có 81.119 công trình (96,4%) được xếp đạt tiêu chuẩn 

nguồn nước hợp vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, phục vụ cho 87.292 hộ gia đình, chiếm tỉ lệ khoảng 46,57% dân số nông 

thôn toàn tỉnh. Trong đó, giếng đào hợp vệ sinh có 55.040 công trình; giếng khoan 

hợp vệ sinh có 23.064 công trình; nước mưa hợp vệ sinh có 2.796 công trình và 

nước sông suối đã qua xử lý hợp vệ sinh có 219 công trình. 

1.3.2. Hạ tầng thoát nước 

a). Hệ thống thoát nước mưa 

Tại các đô thị như thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi và các thị trấn đều 

đã có hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung, nhưng chưa hoàn chỉnh nên 

tình trạng ngập úng vẫn thường xuyên xảy ra ở một số khu vực. Hệ thống cống 

chung, gồm 3 loại là cống ngầm, mương nắp đan kết hợp với mương xây hở và 

các hồ điều hòa.  

- Tại thành phố Phan Thiết, đến nay đã hoàn thành dự án thoát nước thuộc 

dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực miền Trung ADB VIE-2272. Tiểu dự 

án Bình Thuận (giai đoạn 1), với tỷ lệ bao phủ khoảng 70% khu vực nội thành, 

dự án đã cải thiện tốt tình trạng ngập úng trên các địa bàn các phường nội thành 

(Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo, Đức Long, Phú Trinh, Phú Thủy, Thanh Hải, 

Bình Hưng, Hưng Long, Phú Tài). Hệ thống cấp thoát nước hiện nay đang được 

cải tạo, nâng cấp song song với tuyến cống mới được xây dựng thay thế cho các 

tuyến cống bị hư hỏng hết tác dụng thoát nước. 

- Tại thị xã La Gi, hệ thống thoát nước mưa chưa được đầu tư đáng kể, chỉ 

một số đoạn cống tập trung trên các trục đường chính, thoát nước mưa và nước 

thải sinh hoạt. Nước được thoát ra sông Dinh và ra biển. Hiện nay, ở những khu 

vực cao không bị ngập còn một số khu dân cư nằm hai bên bờ sông Dinh vào mùa 

mưa, lũ thường bị ngập lụt từ 1-1,5 m thời gian ngập 3-5 giờ. 

- Tại khu vực các thị trấn, hệ thống thoát nước là hệ thống cống chung, chủ 

yếu là hệ thống mương nắp đan B600 mm, B800 mm hoặc cống bê tông tròn có 

đường kính từ D600 mm - D1000 mm, tập trung ở khu vực trung tâm. 

- Tại các chu vực nông thôn đa số chưa có hệ thống thoát nước mưa, chủ 

 
39 Theo kết quả điều tra của Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận (Bộ 

chỉ số) năm 2019 công bố ngày 22/5/2020. 
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yếu là chảy tràn và tự thấm, hướng thoát nước ra các trục sông và đổ ra biển Đông. 

b). Hệ thống thoát nước thải 

- Tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trong tỉnh đều đang sử dụng hệ thống 

cống thoát nước mưa và nước thải chảy chung. 

- Hiện nay, chỉ có thành phố Phan Thiết xây dựng được hệ thống xử lý 

nước thải, tuy nhiên công suất mới chỉ đạt 5.000 m3/ngày-đêm còn lại các thị xã, 

thị trấn trong tỉnh chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải điều này gây ảnh 

hưởng lớn đến môi trường. 

- Khu vực nông thôn chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải, nước thải 

đa số là tự ngấm thấm xuống đất, một phần thoát ra sông suối, ra biển. Tỷ lệ hộ 

dân khu vực nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh toàn tỉnh khoảng 89,9%. 

1.4. Hạ tầng xử lý chất thải 

Trên địa bàn tỉnh có 16 bãi thu gom rác thải sinh hoạt tại 10 địa phương, 

giao cho Ban quản lý Công trình công cộng quản lý; trong đó trên địa bàn huyện 

Tuy Phong có bãi chôn lấp hợp vệ sinh (Bãi rác huyện Tuy Phong được đầu tư 

hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ tuy nhiên đến nay cũng đã hư hỏng, hoạt động 

không hiệu quả). Vị trí xây dựng các bãi chôn lấp đều phù hợp với quy hoạch 

quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt (ngoại trừ bãi chôn lấp Bình Tú tại xã 

Tiến Thành, thành phố Phan Thiết là không phù hợp và có kế hoạch di dời). Việc 

xử lý CTR vẫn chỉ dùng lại ở mức độ đơn giản như: phun các chế phẩm sinh học 

khử mùi và chôn lấp, vì vậy hiệu quả xử lý là chưa cao và tốn nhiều diện tích, gây 

ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nói chung và chất lượng nguồn nước nói 

riêng. Việc xây dựng các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh đòi hỏi 

vốn đầu tư rất lớn, do đó các địa phương không đủ nguồn vốn để đầu tư. 

Bên cạnh có, trên địa bàn tỉnh hiện có 07 dự án nhà máy xử lý rác thải ở 

các địa bàn thị xã La Gi, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh, huyện Hàm Thuận 

Bắc, huyện Phú Quý và thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng 

nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, cụ thể: 01 nhà máy đi vào hoạt động 

chính thức40; 01 nhà máy đã đầu tư xây dựng cơ bản41 và đang vận hành thử 

nghiệm; 02 nhà máy đang triển khai xây dựng42; 03 dự án đang triển khai hồ sơ 

 
40 Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ Đa Lộc tại xã Tân Bình, 

thị xã La Gi của Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Đa Lộc, có quy mô công suất khoảng 200 tấn/ngđ, 

diện tích sử dụng đất 30 ha, vốn đầu tư 150 tỷ với mục tiêu là xử lý CTR trên đị bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 

và khu vực lân cận. 

41 Dự án nhà máy rác Nhật Hoàng tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 

Nam của công ty TNHH Nhật Hoàng có quy mô 400 tấn/ngđ, diện tích sử dụng 10,0 ha, tổng vốn đầu tư 495,4 ha 

với mục tiêu là xử lý CTR trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc và 

địa bàn lân cận 

42 Dự án Nhà máy xử lý CTR Thanh Long tại xã Gia An, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH Thương mại xây 

dựng xử lý môi trường Thanh Long, có quy mô công suất 20 tấn CTR sinh hoạt 1 ngày, diện tích sử dụng đất 11,8 
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thủ tục đang triển khai xây dựng và làm thủ tục để đưa vào hoạt động43. 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện chỉ có 01 đơn vị được Bộ TNMT cấp 

giấy phép xử lý CTNH là Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO và đã đi 

vào hoạt động vì vậy chất thải rắn nguy hại chủ yếu do các đơn vị bên ngoài tỉnh 

tổ chức thu gom và xử lý. 

Trước đây 12/16 bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư lò đốt CTR y tế (05 

cơ sở y tế tuyến tỉnh: bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Nam 

Bình Thuận, Bắc Bình Thuận, bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, bệnh viện phổi; 

07 cơ sở y tế tuyến huyện: Trung tâm y tế các huyện, thành phố Tuy Phong, Phan 

Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Phú Quý). Tuy 

nhiên, đến nay hầu như các lò đốt không hoạt động do bị hư hỏng, tốn nhiên liệu, 

rác thải đốt không tiêu hủy hết, phát sinh khói đen ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. Hiện nay hệ thống xử lý chất thải y tế từ dự án Hỗ trợ xử lý chất thải 

bệnh viện của Bộ Y tế từ nguồn vay của Ngân hàng thế giới tại 04 bệnh viện gồm: 

Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận; Bệnh viện 

đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã La Gi đã 

đi vào hoạt động, theo đó CTR y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thu 

gom và xử lý theo mô hình cụm tại 04 bệnh viện này (đã xây lắp bể chứa chất 

thải nguy hại, nhà lưu trữ chất thải và đặt thiết bị xử lý bằng phương pháp hấp). 

Các nội dung chi tiết về công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và 

quản lý chất thải rắn xem Mục 2, VIII - Thực trạng bảo vệ môi trường, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học, Phần I. 

1.5. Hạ tầng thủy lợi  

Trong nhiều năm qua được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và sự nỗ 

lực của chính quyền địa phương, tỉnh Bỉnh Thuận đã tập trung đầu tư xây dựng 

và phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 78 hệ 

thống công trình thủy lợi, trong đó có tổng cộng 48 hồ chứa (kể cả các ao bàu, hồ 

chứa nước nhỏ), 132 đập dâng, 23 trạm bơm, 12 kênh dẫn nước, 26 kênh tiêu, 20 

kè biển, 13 kè sông và 01 đê bao. Tổng chiều dài hệ thống kênh là 4.069,09 km, 

 
ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng (mục tiêu dự án là xử lý CTR trên địa bàn huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh và 

địa bàn lân cận); dự án nhà máy xử lý CTR Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH môi 

trường Bá Phát có quy mô công suất rác thải sinh hoạt 7,2 tấn/ngđ; rác thải công nghiệp 12 tấn/ngđ; CTR y tế 1,2 

tấn/ngđ; diện tích sử dụng đất 6,7 ha, tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng với mục tiêu là xử lý rác trên địa bàn huyện 

Tánh Linh, huyện Đức Linh và khu vực lân cận. 

43 Dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp nguy hại Nam Chính tại xã Nam Chính 

huyện Đức Linh của Công ty TNHH Thương mại xây dựng xử lý môi trường Đồng Thuận Phát (công suất 96 tấn 

CTR/ngày trong đó CTR sinh hoạt 72 tấn/ngđ; CTR công nghiệp nguy hại 24 tấn/ngđ, diện tích 6,7 ha); Nhà máy 

xử lý CTR sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ huyện Phú Quý tại xã Tam Thanh, huyện Phú Quý của Công ty Cổ 

phần Thương mại xây dựng Đa Lộc (công suất 70 tấn CTR/ngđ, diện tích 2,14 ha; Nhà máy phân lại, tái chế và 

xử lý CTR sinh hoạt Thành Nam tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Du lịch Thành Nam (công suất 70 tấn CTR/ngđ, diện tích 4,4 ha) 
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trong đó hệ thống kênh mương nội đồng trên 2.000 km. 

Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng 

tương đối hoàn chỉnh từ công trình đầu mối đến mặt ruộng, năng lực thiết kế công 

trình cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh 

trên địa bàn. Tổng dung tích hữu ích của 18 hồ chứa tạo nguồn là 362,3 triệu m3, 

hai hồ thủy điện là 774,2 triệu m3. Tổng năng lực tưới thiết kế toàn tỉnh 73.000 

ha, thực tế tưới khoảng 53.000 ha, hiệu quả sử dụng đạt 72,6%, (do một số hệ 

thống kênh chưa được đầu tư hoàn chỉnh). 

Kết quả đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi đã tăng diện tích canh tác được 

tưới từ 40.000 ha (năm 2011) lên 53.000 ha (năm 2020), trong đó: diện tích tưới 

lúa 33.000 ha, đạt 76,74% diện tích canh tác; diện tích tưới thanh long 20.400 ha, 

đạt 60,44% diện tích canh tác; cấp nước nuôi trồng thủy sản được duy trì và ổn 

định khoảng 411 ha/năm. 

a). Hệ thống hồ chứa 

Với tổng số 48 hồ chứa trên địa bàn tỉnh, có dung tích chứa khoảng 341,9 

triệu m3 nước, gồm: 14 hồ chứa nước lớn (có khả năng chứa >3 triệu m3), với 

tổng dung tích thiết kế là 326,39 triệu m3 nước; 12 hồ chứa nước vừa (có khả 

năng chứa từ 0,5-3 triệu m3), với tổng dung tích thiết kế là 12,21 triệu m3 nước; 

22 hồ chứa nước nhỏ (có khả năng chứa <0,5 triệu m3), với tổng dung tích là 3,3 

triệu m3 nước. 

Ngoài ra, hiện nay tỉnh Bình Thuận đang được đầu tư hồ chứa nước Sông 

Lũy (Bắc Bình), có dung tích thiết kế khoảng 100 triệu m3 nước, trong đó dung 

tích hữu ích khoảng 99,9 triệu m3. Khi dự án hoàn thành sẽ nâng tổng số hồ chứa 

trên địa bàn lên 49 hồ chứa, với tổng dung tích chứa khoảng 441,9 triệu m3 nước. 

(Chi tiết các Hồ chứa trình bày trong Bảng 39, Phụ Lục II.B).  

Năm (05) hồ chứa có dung tích thiết kế trên 30 triệu m3 nước, gồm: hồ 

Sông Quao, có dung tích Vh= 80 triệu m3 (xây dựng năm 1998); hồ Sông Dinh 

3, có dung tích Vh= 58,13 triệu m3 (xây dựng năm 2016); hồ Lòng Sông, có dung 

tích Vh= 37,16 triệu m3 (xây dựng năm 2007); hồ Sông Móng, có dung tích Vh= 

37,16 triệu m3 (xây dựng năm 2007); hồ Cà Giây, có dung tích Vh= 36,92 triệu 

m3 (xây dựng năm 2000). 

- Hồ Sông Quao, có dung tích chứa 80 triệu m3 nước, với hệ thống kênh 

chính (dài hơn 28 km) và 20 kênh cấp I (với tổng chiều dài hơn 60 km); là công 

trình đáp ứng hiệu quả nhu cầu tưới trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, công 

trình còn chuyển nước cho các hồ Cẩm Hang, hồ Suối Đá để tăng năng lực tưới 

cho hai công trình này. Hệ thống hồ Sông Quao bao gồm 24 ao bàu nhỏ, 23 đập 

dâng kiên cố, trong đó có đập Đan Sách là đập đầu nguồn làm nhiệm vụ bổ sung 

nguồn nước cho hệ thống, 70 đập tạm và nhiều hình thức công trình khác. 
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- Hồ sông Dinh 3, có dung tích chứa 58,13 triệu m3 nước, là công trình 

lượng nước quan trọng trong điều kiện khô hạn hiện nay, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

dùng nước trong các tháng mùa khô của người dân các huyện Hàm Tân và thị xã 

La Gi.  

- Hồ Lòng Sông, có dung tích chứa 37,16 triệu m3 nước, công trình cấp 

tưới cho 4.260 ha đất canh tác thuộc địa bàn xã Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể 

và Thị trấn Liên Hương; và cấp nước sinh hoạt cho 53.300 người; cải tạo môi 

trường; chống cát bay; sa mạc hóa khu vực và giảm nhẹ lũ hạ lưu.  

- Hồ Sông Móng, có dung tích chứa 37,16 triệu m3 nước, là công trình bảo 

đảm tiếp đủ nguồn nước cho đập Ba Bàu ở phía hạ lưu tưới cho khoảng 2.700 ha 

đất nông nghiệp; mở rộng diện tích tưới cho khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp ở 

xã miền núi Hàm Thạnh; cung cấp nước cho khu công nghiệp Hàm Kiệm (huyện 

Hàm Thuận Nam); bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho thành phố Phan 

Thiết và góp phần cắt giảm lũ phía hạ lưu sông Cà Ty (Phan Thiết). 

- Hồ Cà Giây, có dung tích chứa 36,92 triệu m3 nước, có nhiệm vụ cấp 

nước tưới đảm bảo cho 3,965 ha đất canh tác cho các xã Bình An, Hải Ninh, Chợ 

Lầu, Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Phan Hòa thuộc huyện Bắc Bình; mở rộng năng 

lực tưới khoảng 5.300 ha cho khu tưới Cà Giây và Đồng Mới. 

Ngoài ra, các hồ chứa nước nhỏ (gồm cả ao, bàu) phân bố chủ yếu ở các 

huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Các ao bàu này dung tích nhỏ dưới 

0,5 triệu m3, nguồn nước tích trữ được lấy từ các hệ thống các hồ chứa hoặc nước 

nhĩ, nước gió từ đồi cát để tưới cho nông nghiệp. Hiện nay, đã và đang hoàn thiện 

công tác tu sửa nâng cấp một số bàu như: bàu Thiểm, bàu Găng Làng, bàu Bông 

Dâu, bàu Bà Niên, Bàu Cà Giang... để nâng dung tích tưới phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt. 

b). Hệ thống đập dâng 

Đến năm 2020, toàn tỉnh Bình Thuận có 132 đập dâng, hầu hết đã được 

kiên cố, các đập dâng có quy mô khá lớn là đập Ba Bàu có năng lực thiết kế tưới 

là 2.700 ha thuộc huyện Hàm Thuận Nam, đập Đồng Mới thuộc huyện Bắc Bình 

có năng lực thiết kế tưới là 1.200 ha và đập dâng Tà Pao, có năng lực thiết kế tưới 

20.340 cho vùng hưởng lợi thuộc huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh.  

Các công trình đập dâng có quy mô lớn như đập dâng Đồng Mới (trên sông 

Lũy), đập Da Bàu (trên sông Cà Ty), hệ thống tưới Phan Rí - Phan Thiết, huyện 

Bắc Bình cấp nước tưới 15.700 ha, hệ thống đập dâng Tà Pao huyện Tánh Linh 

và Đức Linh cấp nước tưới 27.090 ha.... Ngoài ra, thực hiện chương trình 135 của 

Chính phủ, tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều đập tạm thành đập kiên cố 

đối với các xã miền núi, vùng cao như: đập Phùm (năng lực thiết kế 25 ha); đập 

É Chim, đập Phan Tiến (năng lực thiết kế 50 ha); đập Ó Chay, đập Trường An 
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(năng lực thiết kế 70 ha); đập Củ Chi, đập Đồng Mới (năng lực thiết kế 65 ha); 

đập Ma Đé (năng lực thiết kế 130 ha); đập Mắc Cở (năng lực thiết kế 14 ha)...    

c). Hệ thống kênh nối mạng 

Đến năm 2020, toàn tỉnh Bình Thuận đã xây dựng được 12 hệ thống kênh 

nối mạng. Tổng số chiều dài kênh nối mạng là 154.34 km, trong đó có 67,76 km 

kênh đã được kiên cố và 58,01 km kênh chưa được kiên cố.  

Hệ thống kênh nối mạng được đầu tư thời gian qua như kênh chuyển nước 

Sông Lũy - Cà Giây; kênh tiếp nước vào hồ Cà Giây; kênh Úy Thay - Đá Giá; 

kênh chuyển nước 812 - Châu Tá - Sông Quao; kênh Ku Kê - Phú Sơn; kênh 

Thuận Hòa - Hồng Liêm; kênh tiếp nước Núi Đất - Tân Bình; kênh Bắc Ba Bàu 

(Ba Bàu - Suối Thị - Cẩm Hang); kênh Sông Linh - Cẩm Hang.... đã bổ sung hỗ 

trợ nguồn nước, chuyển nước từ lưu vực dư thừa sang lưu vực thiếu nước, hạn 

chế được sự thiếu nước trong mùa khô của một số vùng khó khăn về nguồn nước 

như huyện Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc. 

Điển hình là các hệ thống kênh tiếp nước Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập 

dài gần 40 km phủ kín vùng chuyên canh thanh long của huyện Hàm Thuận Nam; 

hệ thống kênh Châu Tá (dài 32 km) đã đưa nước từ đập 812 về tận vùng hạn Hồng 

Sơn, Hồng Liêm của huyện Hàm Thuận Bắc. 

d). Hệ thống trạm bơm 

Toàn tỉnh có 23 trạm bơm (chưa kể một số trạm bơm dã chiến), với tổng 

năng lực tưới khoảng 14.862 ha, bố trí chủ yếu ở khu vực vùng đồng bằng La 

Ngà thuộc các huyện Tánh Linh và Đức Linh. Trong đó, có 13 trạm bơm có công 

suất >=3.600 m3/h; 8 trạm bơm có công suất từ 1.000-3.600 m3/h và 2 trạm bơm 

có công suất <1.000 m3/h. Trong tổng số các trạm bơm, có trạm bơm Võ Xu xây 

dựng từ năm 1983 có NLTK tưới theo thiết kế là 3.800 ha /2.000 ha thực tưới, 

còn lại các trạm bơm hầu hết được xây dựng từ năm 2000 đến nay (Danh mục 

các trạm bơm, năng lực thiết kế trình bày trong Bảng 40, Phụ Lục II.B). 

Hiện nay, một số trạm bơm qua quá trình vận hành khai thác do kinh phí 

hạn chế nên việc duy tu bảo hành thiếu kịp thời, hầu hết là các tuyến kênh mương 

là kênh đất, nên bị bồi lấp sau mỗi vụ tưới ít được nạo vét kịp thời. Phần đầu mối 

trạm bơm do tình trạng khai thác cát (hút cát) trên sông nên bờ sông bị xói lở 

nghiêm trọng dẫn đến bể hút bị treo vào mùa khô nên cần hạ bể hút mới đủ nước 

bơm như các trạm bơm Gia An, Võ Xu, Đa Kai... bên cạnh đó, quá trình thiết kế 

chưa chú trọng công trình tiêu mà chỉ lợi dụng sông suối thiên nhiên để tiêu thoát, 

vì vậy nhiều hệ thống công trình tưới bị ảnh hưởng sau mỗi mùa mưa lũ.   

e). Hệ thống thủy lợi nhỏ 

Ngoài các công trình thủy lợi vừa và lớn, toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 390 

công trình thủy lợi nhỏ, có nhiệm vụ tích trữ và trung chuyển nước tưới cho 
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khoảng 1.658 ha, trong đó chủ yếu là ao trữ nước và ao thu gom nước nhĩ tập 

trung nhiều nhất ở huyện Tuy Phong (Xem Bảng 41, Phụ Lục II.B).  

Cùng với nhiệm vụ cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, các công 

trình thủy lợi còn tham gia vào việc giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho nhân 

dân trong tỉnh, cũng như phục vụ nhu cầu của các ngành kinh tế khác, góp phần 

thúc đẩy kinh tế xã hội ở Bình Thuận. 

1.6. Hạ tầng thông tin và truyền thông 

1.6.1. Hạ tầng bưu chính 

Mạng lưới phục vụ bưu chính của tỉnh đã phát triển rộng khắp, đảm bảo 

100% xã, phường có điểm phục vụ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch 

vụ bưu chính của người dân.  

Mạng lưới phục vụ bưu chính, viễn thông phát triển, với 1.070 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, gồm: (i) các cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, với 47 bưu cục 

(các cấp I, II, II), 56 bưu điện văn hoá xã, 15 đại lý bưu điện, đạt bán kính phục 

vụ bình quân là 4,6 km/cơ sở; (ii) các cơ sở cung cấp dịch vụ viễn thông, với 952 

đại lý thông tin di động, đạt bán kính phục vụ bình quân là 1,53 km/cơ sở.  

Bảng 13. Mạng lưới phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

TT 
Đơn vị hành 

chính 

Mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ Tổng 

số 

điểm 

phục 

vụ 

Bán 

kính 

phục 

vụ BQ 

(km) 

Số dân phục 

vụ BQ 

(người/điểm 

phục vụ) 

Bưu 

cục 

cấp I 

Bưu 

cục 

cấp II 

Bưu 

cục 

cấp 

III 

Đại 

lý, 

Kiốt 

Bưu 

điện 

VHX 

1 Phan Thiết 2 04 07 09 02 24 1,59 8.368 

2 La Gi  01 02  05 08 2,7 13.210 

3 Tuy Phong  01 03  06 10 5,02 14.223 

4 Bắc Bình  01 05  06 12 6,68 9.050 

5 Hàm Thuận Bắc  01 03 04 11 19 4,64 8.820 

6 Hàm Thuận Nam  01 02 02 06 11 5,51 9.020 

7 Tánh Linh  01 03  08 12 6,11 8.508 

8 Đức Linh  01 03  06 10 3,93 11.614 

9 Hàm Tân  01 04  04 09 5,11 7.890 

10 Phú Quý  01   02 03 1,38 8.702 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Sở thông tin và truyền thông tỉnh 

Bình Thuận 

Hiện nay, có 89/96 xã có báo đến trong ngày, 07 xã chưa có báo đến trong 

ngày là do địa hình địa lý và thiếu phương tiện vận chuyển, gồm 04 xã Đông 

Giang, Đông Tiến, La Dạ, Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc; xã Phan Dũng, 

huyện Tuy Phong và 03 xã của huyện đảo Phú Quý.  
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1.6.2. Hạ tầng viễn thông 

a). Hệ thống tổng đài 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ điện thoại 

cố định có dây và không dây, với hệ thống tổng đài NEAX- 61E, dung lượng 10.000-

20.000 lines; và tổng đài AXE 810, dung lượng 10.000-15.000 lines; có 145 điểm 

chuyển mạch của các doanh nghiệp viễn thông, với tổng dung lượng 96.380 lines, đã 

sử dụng 56.000 lines, hiệu suất sử dụng đạt mức khá (60%), bán kính phục vụ bình 

quân một trạm chuyển mạch trên địa bàn tỉnh còn khá cao (3,77 km/điểm chuyển 

mạch). Mạng chuyển mạch tại Bình Thuận hầu hết sử dụng hệ thống tổng đài chuyển 

mạch kênh (TDM) làm nhiệm vụ chuyển mạch cho lưu lượng thoại nội hạt. Công 

nghệ chuyển mạch hiện tại đang đáp ứng tốt cho các dịch vụ thoại, tuy nhiên còn hạn 

chế cho việc cung cấp dịch vụ mới, chi phí tăng dung lượng mở rộng cao. 

Ngoài dịch vụ điện thoại cố định có dây các doanh nghiệp còn cung cấp dịch 

vụ điện thoại cố định vô tuyến sử dụng tổng đài nội hạt kết hợp với sóng vô tuyến 

của mạng điện thoại di động với tổng số 74.400 thuê bao điện thoại cố định vô tuyến 

của các mạng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại 

cố định tại Bình Thuận đã phát triển rộng khắp đến 100% xã, phường. 

b). Mạng truyền dẫn 

(1). Mạng truyền dẫn quốc tế:  

Hiện việt Nam đang sử dụng các tuyến cáp biển đi quốc tế sau: (i) Tuyến 

cáp quang AAG (Asia - America Gateway), với dung lượng 2.88 Terabit/s; (ii) 

Tuyến cáp quang APG (Asia - Pacific Gateway), với dung lượng 54.8 Terabit/s; 

(iii) Tuyến cáp quang SMW-3 (South East Asia - Middle East - Western Europe 

3), với dung lượng 320 Gigabit/s; (iv) Tuyến cáp quang AAE-1, với dung lượng 

320 Gigabit/s; (v) Tuyến cáp quang TVH (Thailand - Vietnam - Hong Kong), với 

dung lượng 565 Megabit/s; (vi) Tuyến cáp quang SJC2 (Southeast Asia - Japan 

cable 2)... các tuyến cáp này đều được các nhà cung cấp khai thác hiệu quả. Trong 

đó, có 2 tuyến cập bờ gần tỉnh Bình Thuận là AAE-1 (Vũng Tàu) và SJC2 (Quy 

Nhơn), trong tương lai 2 tuyến cáp này sẽ là nguồn tín hiệu chính để đáp ứng nhu 

cầu của tỉnh Bình Thuận. 

(2). Mạng truyền dẫn liên tỉnh:  

Hiện nay, có 4 tuyến cáp quang liên tỉnh của các doanh nghiệp đi qua Bình 

Thuận đi theo tuyến QL1A và tuyến đường sắt; có 3 tuyến cáp quang nội tỉnh đi 

theo QL1A và đường ven biển đến tất cả các huyện, một số xã và nhiều tuyến 

nhánh.  

Mạng truyền dẫn quang trong tỉnh Bình Thuận hiện đang sử dụng công 

nghệ truyền dẫn phân cấp đồng bộ (SDH - Synchronous Digital Hierarchy), tính 

đến 12/2020, mạng truyền dẫn quang với 2.805 tuyến con, tổng chiều dài lên đến 
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12.522 km. Mạng truyền dẫn quang của các doanh nghiệp ngầm hóa khoảng 30%, 

còn lại là treo trên cột của doanh nghiệp và của điện lực. Mạng truyền dẫn viba 

của các doanh nghiệp có 320 tuyến, chủ yếu của các doanh nghiệp di động 

Vietnamobile và một số ít của Mobifone. 

c). Mạng thông tin di động 

Đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 mạng điện thoại di động 

Vinaphone, MobiFone, Viettel Mobile, Gmobile và Vietnam Mobile, tuy nhiên 

mạng Gmobile đến nay đã ngừng hoạt động và vẫn còn hạ tầng các trạm thông 

tin di động. Cụ thể như sau:  

- Mạng Vinaphone: có 439 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), 

chủ yếu được lắp đặt, sử dụng chung cơ sở hạ tầng và được quản lý chung với 

các trạm của viễn thông Bình Thuận; có 5 trạm điều khiển (BSC). 

- Mạng MobiFone: có 444 trạm BTS và 4 trạm BSC.  

- Mạng Viettel Mobile: có 518 trạm BTS và 5 trạm BSC, chủ yếu lắp đặt 

tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.  

- Mạng Gmobile: có 43 trạm BTS, đã ngừng hoạt động. 

- Mạng Vietnam Mobile: có 144 trạm BTS. 

Tổng số vị trí trạm BTS trên toàn tỉnh là 1.642 vị trí trạm BTS, sử dụng 

công nghệ GSM với vùng phủ sóng di động 2G, 3G, 4G phục vụ khoảng 98% 

dân số trên toàn tỉnh. Có khoảng 388/1.545 vị trí sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

mạng di động giữa các doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 28%. Ngoài công nghệ 4G, các 

nhà cung cấp dịch vụ mạng thông tin di động đang nghiên cứu phát triển công 

nghệ 5G trên địa bàn tỉnh. 

d). Mạng ngoại vi 

Mạng ngoại vi (cáp điện thoại và Internet) trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ 

yếu do các doanh nghiệp iễn thông Bình Thuận và viễn thông Quân đội xây dựng. 

hệ thống hạ tầng mạng ngoại vi (cống, bể cáp, tủ cáp, cột điện thoại và internet) 

những năm qua đã được các doanh nghiệp trên địa bàn đặc biệt quan tâm và đầu 

tư, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại và internet của nhân dân, 

doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Để nâng cao chất 

lượng, rút ngắn cự ly phục vụ của mạng ngoại vi các doanh nghiệp đã mở rộng 

các trạm chuyển mạch, các điểm tập trung thuê bao, bán kính phục vụ bình quân 

của các trạm đã giảm đáng kể. 

Hệ thống mạng ngoại vi đã được ngầm hóa khoảng 30%, chủ yếu là các 

tuyến trong khu vực thành phố và trung tâm các huyện nhằm đảm bảo mỹ quan 

cho các khu đô thị. Tuy nhiên, do phát triển trong thời gian dài nên mạng ngoại 

vi tại các khu vực này còn nhiều bất cập (tồn tại song song hệ thống cáp treo và 
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cáp ngầm trên cùng một tuyến đường). Hiện nay, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam VNPT đã tiến hành quang hóa, để thay thế hệ thống cáp đồng cũ đảm 

bảo phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ hiện nay và tiến hành ngầm hóa hệ 

thống cáp để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

e). Mạng internet 

 Mạng Internet hiện nay, có các doanh nghiệp viễn thông Bình Thuận, viễn 

thông Quân Đội, VTVcap, chi nhánh viễn thông FPT... cung cấp dịch vụ trên toàn 

tỉnh. Mạng Internet băng rộng (ADSL) đã triển khai cung cấp dịch vụ tại 10/10 

trung tâm huyện, thị xã, thành phố; 124/124 xã, phường có đường truyền tốc độ 

cao đến trung tâm xã đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của người dân, 

doanh nghiệp.  

1.6.3. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) 

a). Hạ tầng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước 

Toàn tỉnh đã triển khai đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng, trang 

thiết bị đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện kết nối, an toàn liên tục cho các 

hoạt động ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan nhà nước, cụ thể sau: 

- Tại các sở, ngành và địa phương, 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, 

xã có máy tính; 100% sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có mạng LAN, kết 

nối Internet tốc độ cao và kết nối mạng WAN của tỉnh bằng đường truyền số liệu 

chuyên dùng tốc độ cao, đảm bảo kết nối an toàn, ổn định và bảo mật thông tin; 

100% UBND cấp xã có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao... Hệ thống Hội 

nghị truyền hình của tỉnh phục vụ có hiệu quả các cuộc họp trực tuyến giữa Chính 

phủ và các Bộ, ngành Trung ương với tỉnh; giữa UBND tỉnh với 10/10 UBND 

huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, trong năm 2019 -2020 các địa phương đã và 

đang triển khai đầu tư bổ sung hạ tầng mạng, thiết bị CNTT cho bộ phận Một cửa 

cấp huyện, xã.  

- Tại Trung tâm tích hợp dữ liệu (THDL) của tỉnh được triển khai phần mềm 

ảo hóa và điện toán đám mây theo công nghệ mã nguồn mở để quản lý và tối ưu 

hóa hạ tầng máy chủ và thiết bị mạng. Trung tâm THDL của tỉnh với hơn 40 máy 

chủ và nhiều thiết bị mạng, thiết bị bảo mật chuyên dụng, duy trì hoạt động thông 

suốt, ổn định, đảm bảo an toàn, ngăn ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài. 

b). Hạ tầng CNTT trong khối y tế, giáo dục 

(1). Hạ tầng CNTT ngành y tế: Hiện nay, 100% đơn vị có máy tính và kết 

nối Internet băng rộng; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện triển khai ứng dụng 

CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; 100% các 

bệnh viện, cơ sở y tế từ tỉnh đến xã thực hiện việc báo cáo và trao đổi, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin ngành y tế... Nhìn chung, hạ tầng về 

thiết bị CNTT của ngành y tế đã được quan tâm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho 
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việc triển khai các ứng dụng phục vụ chuyên ngành.  

(2). Hạ tầng CNTT ngành giáo dục: Có 100% trường THPT, THCS và tiểu học 

đều được đầu tư máy tính dùng trong công tác quản lý và dạy học; 100% các trường 

THPT, THCS và các trường tiểu học có mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao; 

100% các trường THPT, THCS và tiểu học đều có Trang thông tin điện tử tích hợp 

trên Hệ thống thông tin ngành giáo dục; 100% trường Tiểu học, THCS, THPT sử 

dụng sổ điện tử trong nhà trường; 100% cán bộ, giáo viên tại các trường từ tiểu học 

trở lên sử dụng CNTT để thực hiện xây dựng giáo án điện tử, bài giảng điện tử; 100% 

các trường THPT, THCS đều giảng dạy tin học. Bên cạnh đó các trường mầm non 

cũng đã được quan tâm đầu tư máy tính và kết nối internet. Đến nay, toàn ngành giáo 

dục của tỉnh có khoảng hơn 10.250 máy trạm và hơn 300 máy chủ. 

1.6.4. Mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản và phát thanh truyền hình 

a). Mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, phát hành 

Hoạt động xuất bản, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không có nhà 

xuất bản, các hoạt động xuất bản chủ yếu là tài liệu không kinh doanh và bản tin 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông cấp 

phép theo quy định. Việc xuất bản các ấn phẩm không được xây dựng thành kế 

hoạch xuất bản hàng năm theo định kỳ mà chủ yếu là gắn với nhu cầu phục vụ 

các sự kiện chính trị quan trọng.  

Hoạt động in, số lượng cơ sở in và hoạt động in trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận tiếp tục duy trì ổn định. Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở in được 

Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động in, trong đó có chức năng 

in xuất bản phẩm. Các cơ sở in, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu về in ấn của các 

tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu 

cầu in hóa đơn cung ứng dịch vụ hàng hóa của các tổ chức cá nhân trong tỉnh. 

Hoạt động phát hành, tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục duy trì các cơ sở phát 

hành xuất bản phẩm có quy mô lớn là chi nhánh của các Công ty Phát hành có trụ 

sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh như: Công ty cổ phần phát hành sách 

thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA có 03 nhà sách Fahasa Phan Thiết tại siêu thị 

Co.op Mart, Fahasa Bình Thuận tại siêu thị Lotte Mart và Fahasa La Gi tại siêu 

thị Co.op Mart La Gi; Công ty Sách Phương Nam (có nhà sách Phương Nam). 

Đến nay, chỉ có 01 cơ sở phát hành do Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận 

đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm là Công ty cổ phần Sách và Thiết bị 

Bình Thuận. Ngoài ra, còn có các hộ kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm 

tại các địa phương. Nhìn chung, nguồn cung xuất bản phẩm và sách giáo khoa 

cho học sinh trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu.  

b). Phát thanh, truyền hình 

Ngoài cơ quan truyền thanh - truyền hình đáp ứng yêu cầu thông tin ở cấp tỉnh, 
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các cơ quan truyền thanh - truyền hình cấp huyện được duy trì ổn định, tập trung tuyên 

truyền, phổ biến các sự kiện chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan truyền thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh thực 

hiện các nhiệm vụ tuyền thông tin đến người dân về các hoạt động kinh tế, xã hội, văn 

hoá, chính trị và quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của cả nước, của địa 

phương và thông tin quốc tế... như: việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn lớn tại 

địa phương; tuyên truyền biển đảo; các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... 

Các cơ quan truyền thanh - truyền hình không ngừng nâng cao chất lượng 

chương trình, cải tiến nội dung, mở thêm các chuyên mục mới, thường xuyên 

thực hiện cộng tác tin bài, trang địa phương, phóng sự... cho trang thông tin điện 

tử của địa phương và Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và của quốc gia. Đồng 

thời, thực hiện tốt công tác tiếp và phát sóng chương trình Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. 

1.7. Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề 

a). Hạ tầng các khu công nghiệp  

Tính đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 09 KCN đã được thành lập với tổng 

diện tích 3.003,43 ha, trong đó có 08 KCN đã và đang hoàn chỉnh hạ tầng (KCN Phan 

Thiết giai đoạn 1, KCN Phan Thiết giai đoạn 2, KCN Hàm Kiệm I, KCN Hàm Kiệm 

II, KCN Sông Bình, KCN Tuy Phong, KCN Sơn Mỹ 1, Tân ĐỨc), 01 KCN đang 

triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ khu công nghiệp đã 

đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 

100%. Thực trạng hạ tầng các KCN đã và đang đầu tư xây dựng cụ thể như sau: 

(1). KCN Phan Thiết (giai đoạn 1): tổng diện tích 68 ha, đã hoàn chỉnh xây 

dựng hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) tập trung 1.000 m3/ngày-

đêm, đang thực hiện các công tác bảo dưỡng hạ tầng, phòng cháy chữa cháy 

(PCCC)... để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

(2). KCN Phan Thiết (giai đoạn 2): tổng diện tích 40,7 ha, cơ sở hạ tầng đã 

cơ bản hoàn chỉnh các hạng mục như giao thông, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng, hệ thống PCCC, hồ sự cố môi trường, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống 

thoát nước thải, đã hoàn thành vận hành thử nghiệm HTXLNT tập trung (600 

m3/ngày-đêm) và đang tiến hành làm hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường giai đoạn 1. 

(3). KCN Hàm Kiệm I: tổng diện tích 132,67 ha đã hoàn chỉnh hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, cấp điện, nước, hệ thống cấp nước PCCC, HTXLNT tập trung giai 

đoạn 1 (2.000 m3/ngày-đêm). 

(4). KCN Hàm Kiệm II: tổng diện tích 402 ha, đã hoàn thành san lấp mặt 

bằng các cụm lô theo quy hoạch, hoàn chỉnh thi công cấp phối đường sỏi cấp 3, 

trải nhựa một phần các tuyến đường chính KCN, trồng cây xanh các tuyến đường 



192 

chính KCN, thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, hệ thống cấp 

nước PCCC, HTXLNT tập trung giai đoạn 1 (2.500 m3/ngày-đêm). 

(5). KCN Sông Bình: tổng diện tích 300 ha, đã hoàn thiện công tác san lấp 

mặt bằng, cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

trồng cây xanh tại vùng đệm KCN. Đã hoàn thành và đưa vào vận hành Khu 

XLNT tập trung giai đoạn 1 (500 m3/ngày-đêm). 

(6). KCN Tuy Phong: tổng diện tích 150 ha, đã cơ bản hoàn thành công tác 

giải phóng mặt bằng và tiến hành san ủi đào khuôn đường, xử lý nền hạ các tuyến 

đường chính trong KCN. Hoàn thành cổng chảu và điểm đấu nối với QL1; thoả 

thuận vị trí, hướng tuyến, công suất và tiến độ đầu tư Trạm biến áp 110/22KV 

với Tổng công ty Điện lực Miền Nam, đang chuẩn bị đầu tư HTXLNT tập trung.  

(7). KCN Sơn Mỹ I: tổng diện tích 1.070 ha đang khẩn trương thực hiện 

công tác ĐBGT, thuê đất, chuẩn bị khởi công vào cuối Quý IV/2021 hoặc đầu 

Quý I/2022. 

(8). KCN Sơn Mỹ II: tổng diện tích 540 ha, đang thỏa thuận với Bộ Xây 

dựng về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000. Đồng thời, hoàn chỉnh 

hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quyết định chủ trương đầu tư.  

(9). KCN Tân Đức: tổng diện tích 300 ha, diện tích đất công nghiệp cho 

thuê 210,84 ha, đang thực hiện các bước ĐBGT, thuê đất, rà phá bom mìn… để 

tổ chức khởi công trong cuối Quý IV/2021. 

b). Hạ tầng các cụm công nghiệp 

Đến năm 2020, trên địa bàn tình Bình Thuận có 36 cụm công nghiệp đã 

được quy hoạch, trong đó có 28 cụm công nghiệp đã được thành lập (15 cụm công 

nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp, 01 cụm công nghiệp do trung 

tâm phát triển cụm công nghiệp Phan Thiết làm chủ đầu tư). Nhìn chung, đến nay 

hầu hết các địa phương đều có thành lập cụm công nghiệp và triển khai đầu tư hạ 

tầng, trong đó một số địa phương đã có cụm công nghiệp đảm bảo về mặt bằng 

để thu hút đầu tư. Hiện có 04 cụm công nghiệp đầu tư hạ tầng tương đối hoàn 

chỉnh (gồm: Cụm công nghiệp Phú Hài, Nam Cảng (thành phố Phan Thiết), 

Thắng Hải 1 (huyện Hàm Tân) và Cụm công nghiệp Nam Hà (huyện Đức Linh).  

c). Hạ tầng các làng nghề  

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 4 làng nghề còn hoạt động là: Làng 

nghề bánh tráng Phú Long, làng nghề bánh tráng Chợ Lầu, làng nghề mây tre đan 

xã Đông Hà, làng nghề gốm gọ Bình Đức, làng nghề dệt truyền thống xã Phan 

Hòa… Hầu hết các làng nghề đều dùng chung hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư, 

chưa có hệ thống xử lý nước thải riêng (trừ một số cơ sở làm bánh tráng công 

nghiệp tại Phú Long có đầu tư hệ thống xử lý nước thải); các cơ sơ còn lại nước 
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thải đổ trực tiếp vào hệ thống cống sinh hoạt trong khu dân cư hay thu gom về 

hầm tự hoại của hộ gia đình. Đối với chất thải rắn Ban quản lý công trình công 

cộng huyện thu gom định kỳ tại các hộ dân theo hợp đồng đã ký tại địa phương. 

2. Thực trạng không gian hệ thống hạ tầng xã hội  

a). Hạ tầng nhà ở 

Trong thời gian qua đã hình thành và phát triển các khu dân cư tập trung 

dọc theo các trục đường giao thông chính tại các đô thị, chủ yếu là hình thức nhà 

phố xen lẫn nhà vườn. Nhà ở nông thôn phát triển thành cụm dọc theo các trục 

giao thông, chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà tạm, kết hợp với đất sản xuất. Nhìn chung, 

nhà ở chưa được quản lý chặt chẽ, xây dựng tự phát, chất lượng thấp, thiếu hạ 

tầng kỹ thuật và xã hội, hình thức kiến trúc lai tạp... làm mất mỹ quan đô thị và 

điểm dân cư nông thôn.   

Tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố chiếm tới 96,6% tổng 

số hộ có nhà ở, trong đó tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố ở 

khu vực thành thị cao hơn nông thôn, tương ứng là 97,6% và 96,0%. Tỷ lệ hộ 

sống trong những ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ chiếm 3,4%. Thực tế 

cho thấy, cuộc sống của một bộ phận người dân ở vùng nông thôn còn gặp 

nhiều khó khăn ít có điều kiện để xây dựng và sửa chữa nhà ở; tại khu vực 

thành thị vẫn còn một bộ phận dân cư đời sống còn khó khăn nên phải sống 

trong những căn nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. 

Nhìn chung, mức sống của hộ gia đình đã tăng lên kéo theo tỷ lệ nhà kiên cố 

hoặc bán kiên cố tăng lên, nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ đã giảm. Tỷ lệ hộ sống 

trong nhà riêng lẻ là 99,97% và trong các nhà chung cư là 0,03%. Loại hình nhà 

chung cư đang dần trở thành lựa chọn của các hộ dân cư khu vực thành thị (đặc biệt 

là các hộ gia đình trẻ, quy mô nhỏ...). Tuy nhiên, tỷ lệ hộ thành thị sống trong các 

căn hộ chung cư hiện còn rất ít, chiếm 0,08% tổng số hộ ở khu vực thành thị và chỉ 

tập trung ở thành phố Phan Thiết. Ở khu vực nông thôn, các hộ sống trong nhà riêng 

lẻ, thấp tầng, thoáng mát vẫn là lựa chọn của người dân ở khu vực này.  

Trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn một phần ba số hộ (chiếm 34,0%) sống 

trong các ngôi nhà/căn hộ có diện tích bình quân đầu người cao (từ 30 m2/người 

trở lên). Tuy nhiên, vẫn còn 4,2% hộ đang sống trong các ngôi nhà có diện tích 

chật hẹp dưới 8 m2/người. Trong đó, tỷ lệ hộ sống trong các ngôi nhà/căn hộ có 

diện tích bình quân đầu người dưới 8 m2/người ở huyện Tuy Phong là cao nhất 

(7,4%), huyện Bắc Bình cao thứ hai (6,0%) và thấp nhất là ở huyện Đức Linh 

(1,6%), huyện đảo Phú Quý (2,1%). 

b). Hạ tầng giáo dục 

Trên địa bàn tỉnh có 1 trường đại học; 3 trường cao đẳng và 1 trường trung 

cấp dậy nghề, 182 trường mầm non, giảm 9 trường so với năm học trước, 406 
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trường phổ thông (gồm: 248 trường tiểu học, 115 trường trung học cơ sở, 25 

trường trung học phổ thông, 15 trường phổ thông cơ sở, 2 trường phổ thông trung 

học cấp 2-3 và 1 trường phổ thông liên cấp).  

Mạng lưới trường phổ thông phân bố ở khắp trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố của tỉnh đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận thanh thiếu niên trong độ 

tuổi phổ thông. Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn thiếu, xuống cấp... số trường đạt 

chuẩn quốc gia còn thấp, các phòng chức năng còn thiếu, đặc biệt thiếu các phòng 

học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành.   

c). Hạ tầng y tế 

Theo Niên giám thống kê năm 2020, toàn tỉnh có 147 cơ sở khám chữa 

bệnh, trong đó có 08 bệnh viện (2 bệnh viện tư nhân), 01 bệnh viện da liễu, 12 

phòng khám đa khoa khu vực và 112 trạm y tế xã, phường, 14 cơ sở y tế khác. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hàng nghìn cơ sở y dược tư nhân, góp phần vào 

công tác chăm sóc y tế cộng đồng, giảm tải cho các cơ sở y tế Nhà nước.  

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh dần đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, khám, 

điều trị bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, 

chưa đồng bộ, hiện đại... Trình độ chuyên môn và phân bố nhân lực y tế không 

đồng đều giữa các tuyến.   

d). Hạ tầng văn hoá, thể dục thể thao 

Trong những năm qua các công trình văn hóa, thể dục thể thao đã được xây 

dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Tuy 

nhiên, các công trình văn hóa, thể dục thể thao có quy mô nhỏ, nhiều cơ sở đã 

xuống cấp, trang thiết bị, phương tiện hoạt động thiếu thốn... nhìn chung chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài của ngành văn hóa, thể dục thể thao.  

(1). Về hạ tầng văn hoá, toàn tỉnh có 1 trung tâm văn hóa tỉnh; 10 trung 

tâm văn hóa huyện, thành phố, thị xã; khu di tích văn hóa lịch sử Trường Dục 

Thanh (có Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận); Nhà truyền thống các 

lực lượng vũ trang tỉnh, Cung thiếu nhi; 01 Thư viện khoa tổng hợp tỉnh (140 

nghìn bản sách), 10 thư viện huyện, thành phố, thị xã; Đài phát thanh truyền hình 

tỉnh; 03 rạp chiếu phim; Trung tâm trưng bày văn hóa dân tộc Chăm (Bắc Bình); 

Nhà Trưng bày xương cá voi An Thạnh; Đền thờ Công chúa Bàn Tranh (Phú 

Quý) đang được thi công xây dựng... ngoài ra, toàn tỉnh có 28 di tích văn hóa 

danh lam thắng cảnh cấp quốc gia; 44 di tích văn hóa danh lam thắng cảnh cấp 

tỉnh, song việc trùng tu, nâng cấp, sửa chữa di tích còn hạn chế do nguồn vốn đầu 

tư từ ngân sách tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu. Các 

công trình văn hoá ở cấp cơ sở chưa hoàn chỉnh, trang thiết bị thiếu thốn, mức 

hưởng thụ đời sống văn hoá cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Cơ 
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sở vật chất nhìn chung đều có quy mô nhỏ, thiếu thốn, xuống cấp nghiêm trọng, 

không phù hợp với nhu cầu thực tế. 

(2). Về hạ tầng thể dục thể thao (TDTT): 1 nhà thi đấu đa năng, 1 sân vận 

động 5.000 chỗ (thành phố Phan Thiết), các sân vận động cấp huyện, thị xã, 1 

trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II, 1 trường Năng khiếu Nghiệp vụ thể 

dục thể thao tỉnh (thành phố Phan Thiết), 1 trung tâm tập luyện và thi đấu thể thao 

(thị xã La Gi), các câu lạc bộ TDTT, sân thể thao từ cấp huyện, thị đến xã, phường, 

thị trấn. Đầu tư cơ sở vật chất và tài chính cho ngành TDTT còn nhiều hạn chế, 

chưa thu hút được tài năng thể thao; chưa xây dựng được cơ chế tài chính để thực 

hiện các chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực TDTT.   

e). Hạ tầng thương mại, dịch vụ 

Hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu 

cầu phát triển hiện nay của tỉnh, song với định hướng phát triển của tỉnh trong 

thời gian tới các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ sẽ có sự gia tăng về quy mô 

phát triển, đồng thời thu hút lượng lao động đến và làm việc tại Bình Thuận tạo 

áp lực không nhỏ đến hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng thương mại, 

dịch vụ của tỉnh, cần phải tiếp tục đầu tư cở sở vật chất, nâng cao năng lực đáp 

ứng. Thực trạng hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh như sau: 

(1). Trung tâm Logistics, hiện nay tỉnh Bình Thuận làm thủ tục đầu tư 01 

Trung tâm logistic tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân với quy mô diện tích khoảng 18,8 

ha và tổng mức đầu tư là 108 tỷ đồng (hiện đang làm thủ tục đầu tư). Giai đoạn 

01 gồm 01 bến tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT và 02 bến 50.000 DWT. 

Giai đoạn 02, cảng sẽ đầu tư phát triển 01 bến tiếp nhận tàu đến 70.000 DWT.  

(2). Hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, có 137 chợ (gồm các chợ 

kinh doanh tổng hợp, chợ chuyên doanh hải sản, chợ đầu mối nông sản, hải sản...) 

Trong giai đoạn 2016-2020 đã đầu tư nâng cấp, xây mới 25 chợ với tổng vốn đầu 

tư trên 302 tỷ đồng.  

(3). Hệ thống trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị, cửa hàng tiện lợi 

trên địa bàn tỉnh, có 03 siêu thị, 01 trung tâm thương mại Lotte, 73 cửa hàng tiện 

lợi. Trong giai đoạn 2016-2020, đã triển khai đầu tư xây dựng mới 02 siêu thị; 

đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 18 chợ, 36 cửa hàng tiện lợi, thu hút mới 50 dự 

án thương mại được chấp thuận đầu tư. 

(4). Hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, có 294 cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu, 14 tàu dầu, 02 kho xăng dầu. Trong giai đoạn 2016-2020 đã phát 

triển mới phát triển mới 35 cửa hàng xăng dầu, 04 tàu dầu, 30 cửa hàng kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng. Toàn tỉnh có 03 doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp LPG. 
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3. Đánh giá thực trạng hạ tầng phòng cháy, chữa cháy  

a). Về trụ sở doanh trại:  

Hiện có 04 doanh trại với tổng diện tích đất 3,3255 ha, trong đó 02 doanh 

trại (Đội chữa cháy và CNCH La Gi tại phường Tân An, thị xã La Gi, diện tích 

đất là 0,6892 ha và Đội chữa cháy và CNCH Đức Linh, tại Vũ Hòa, Đức Linh, 

diện tích đất 2ha) cơ bản đáp ứng được yêu cầu về diện tích đất; 02 doanh trại 

gồm: Đội Công tác chữa cháy và CNCH (cùng khuôn viên với Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH) và Đội chữa cháy và CNCH Phan Rí tại xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình, diện tích, kích thước đất nhỏ tương ứng là 0,1913 ha và 0,445 

ha không đáp ứng được yêu cầu để bố trí sân bãi tập và các công trình phụ trợ 

phục vụ công tác huấn luyện, tập luyện nghiệp vụ của lực lượng chữa cháy định 

kỳ hàng năm. 

Bán kính hoạt động thực tế của các đội chữa cháy chưa phù hợp, tối đa lên 

tới 60 - 70km, không đáp ứng được yêu cầu quy định (theo Điều 2.6.13 QCVN 

01:2021/BXD: Đơn vị chữa cháy trung tâm đô thị bán kính phục vụ tối đa 3 km; 

đơn vị chữa cháy khu vực khác bán kính phục vụ tối đa 5 km), nên khi xảy ra các 

vụ cháy ở địa bàn xa ngoài bán kính phục vụ hiệu quả, việc chữa cháy không kịp 

thời, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

b). Về giao thông phục vụ chữa cháy: 

Các trục đường giao thông chính trong tỉnh, tại các đô thị, khu công nghiệp 

tương đối hoàn thiện và thuận lợi cho phương tiện cơ giới và phương tiện chữa 

cháy lưu thông đi chữa cháy CNCH. Bên cạnh đó tại các khu dân cư lâu đời vẫn 

tồn tại  nhiều đường hẻm sâu xe chữa cháy không vào được; một số khu vực dân 

cư, phố chợ vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao 

thông, cá biệt có nơi đường giao thông nông thôn còn đặt thanh chắn hạn chế xe 

cơ giới dẫn đến xe chữa cháy không lưu thông được khi đi chữa cháy. 

c). Về nguồn nước chữa cháy: 

Công tác đầu tư hạ tầng hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh nhất 

là hạ tầng dự án khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng mới, 

hay chỉnh trang đã bố trí hệ thống trụ nước chữa cháy đáp ứng được yêu cầu. Tuy 

nhiên đối với các đô thị hiện hữu số trụ nước chữa cháy còn thiếu rất nhiều so với 

Quy chuẩn, chưa bảo đảm 150m/trụ nước; vẫn còn hàng trăm trụ nước chữa cháy 

bị sự cố, hư hỏng, đầu nối không phù hợp nhưng chưa được sữa chữa, khắc phục. 

Chưa bố trí được bể nước công cộng dành cho xe chữa cháy lấy nước. 

Nguồn nước tự nhiên như sông, hồ, kênh, mương có nhiều điểm có thể lấy 

nước nhưng lưu lượng, trữ lượng thay đổi theo mùa, mùa khô mực nước rất thấp xe, 

máy bơm chữa cháy không lấy được nước. Cho đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có 

điểm nào bố trí bến, bãi hay hố lấy nước cho xe chữa cháy từ nguồn nước tự nhiên. 
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Nguồn nước chữa cháy tại cơ sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ 

công tác chữa cháy, chỉ có số ít cơ sở bể nước chữa cháy bị che khuất xe chữa 

cháy không tiếp cận được. 

d). Về hạ tầng thông tin phục vụ báo cháy và chỉ huy chữa cháy, CNCH: 

Trên địa bàn tỉnh 100% huyện, thị xã, thành phố có đường cáp quang truyền 

tải thông tin liên lạc trên toàn tỉnh; điện thoại di động và internet liên tục phát 

triển, là điểm thuận lợi lớn cho việc thông tin báo cháy trên địa bàn tỉnh. 

Tại mỗi phòng trực các Đội chữa cháy và CNCH được trang bị hệ thống 

máy điện thoại cố định, máy vi tính kết nối internet và ứng dụng chuyển đổi số 

phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, sự cố tai nạn bảo đảm kịp 

thời, chính xác hơn. Các trụ sở đều được trang bị hệ thống bộ đàm phục vụ liên 

lạc chỉ huy chữa cháy; tuy nhiên hiện có hệ thống trang bị hàng chục năm đã 

xuống cấp hư hỏng, hoạt động không hiệu quả nhưng chưa được nâng cấp, hiện 

đại hóa. Trung tâm thông tin chỉ huy về PCCC và CNCH toàn tình chưa được đầu 

tư xây dựng. 

IX. THỰC TRẠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

1. Thực trạng chất lượng môi trường  

1.1. Chất lượng môi trường nước 

a). Chất lượng môi trường nước tại các vùng biển, vùng biển ven bờ 

Theo xu hướng phát triển của thế giới cũng như trong nước, phần lớn các 

đô thị lớn và các khu dân cư của tỉnh Bình Thuận đều tập trung ven biển. Tuy 

nhiên, việc phát triển các đô thị, các ngành kinh tế trên biển và ven biển đã gây 

tác động không nhỏ đến môi trường nước biển từ các nguồn gây ô nhiễm như: 

nước thải từ hoạt động du lịch ven biển; chất thải từ các hoạt động sơ chế hải sản, 

dịch vụ thủy sản tại các bến cảng, bến neo đậu và các bãi ngang ven biển; nước 

thải từ các cơ sở chế biến hải sản chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn 

thải ra biển; hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển; dầu tràn từ hoạt động khai 

thác dầu khí, từ tàu thuyền; nước ô nhiễm từ các con sông gây ô nhiễm vùng cửa 

biển; nước thải sinh hoạt của các đô thị và khu dân cư ven biển... 

Theo kết quả quan trắc môi trường44 cho thấy môi trường nước biển ven 

bờ tại các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh đa số chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm 

trọng so với quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển45. Các chỉ tiêu pH, DO, 

NH4+, Coliform, dầu mỡ khoáng, Zn, Cu, As, Cd, Pb Zn Cu nhìn chung đều nằm 

trong quy chuẩn cho phép. Riêng các chỉ tiêu TSS, COD vượt Quy chuẩn nhưng 

 
44 Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm (2016-2020) 

45 QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 
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không đáng kể. Giá trị pH, DO, COD, Coliform tại tất cả các điểm dao động 

tương đối không ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm trong giai đoạn 

2016-2019; giá trị dầu mỡ khoáng, As, Cd, Pb tại tất cả các điểm dao động tương 

đối ổn định qua các đợt trong năm và qua từng năm từ 2016-2019. Riêng giá trị 

TSS, NH4+, Coliform tại tất cả các điểm có xu hướng giảm dần qua các đợt trong 

năm và qua từng năm từ 2016-2019. 

Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới và 

định hướng tập trung phát triển kinh tế biển có thể môi trường nước biển bị biến đổi 

theo chiều hướng xấu, vì vậy trong kỳ quy hoạch cần đưa ra các giải pháp quản lý, 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển cho cộng đồng dân cư, khách du lịch, và 

chú ý giám sát chất lượng nước biển ven bờ để kiểm soát chặt chẽ hơn. 

b). Chất lượng môi trường nước các sông chính 

Theo kết quả quan trắc diễn biến chất lượng nước tại các sông chính46 tại 

một số điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, có dấu hiệu bị ô nhiễm, vượt 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt47 trên các sông chính: 

- Về độ pH: vượt trên tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho mục đích sinh 

hoạt tại các khu vực thuộc lưu vực sông Phan (tại khu vực chảy qua nhà máy chế 

tinh bột mỳ Tiến Phát - cầu 37); sông Cà Ty đoạn chảy vào thành phố Phan Thiết, 

ngay Quốc lộ 1A), sông Lòng Sông (Liên Hương). 

- Về hàm lượng oxy hòa tan (DO): theo chiều dòng chảy từ thượng nguồn 

về hạ nguồn của các lưu vực sông qua các đợt quan trắc trong năm có xu hướng 

giảm dần và giữa các năm thì giá trị DO có xu hướng giảm dần. Chẳng hạn, tại 

sông Phan tại Đập tràn Tân Nghĩa hàm lượng DO ở đợt 2/2016 là 5,2 mg/l, còn 

tại sông Phan ở phần hạ nguồn (khu vực làm muối Tân Thuận) hàm lượng DO ở 

đợt 1/2018 là 4,22 mg/l. 

- Về hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS): Tổng chất rắn lơ lửng tại các sông 

biến động không đều qua các đợt quan trắc vàvượt ngưỡng quy chuẩn dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp, giao 

thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp tại nhiều điểm 

quan trắc. Đối với lưu vực sông Phan: (i) tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục 

đích sinh hoạt); (ii) đoạn chảy qua nhà máy chế tinh bột mỳ Tiến Phát (cầu 37, 

dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); (iii) tại Cầu Quang gần khu vực làm muối 

Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy), ở vị trí này nồng độ TSS cao 

nhất (đợt 2/2016) vượt quy chuẩn dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục 

đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp 1,96 lần. 

 
46 Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2016-2020) 

47 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
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- Về hàm lượng chất hữu cơ trong nước (BOD5): tại các điểm lấy mẫu nước sông 

qua các đợt quan trắc đều vượt quy chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Trong 

đó, hàm lượng BOD5 cao nhất tại các điểm lấy mẫu của sông Lũy hạ nguồn tại Phan Rí 

Thành, sông Cái hạ nguồn tại Phú Hài vượt ngưỡng chất lượng nước dùng cho giao 

thông thủy và các mục đích khác có nhu cầu chất lượng nước thấp, nhất là tại sông Cái 

hạ nguồn tại Phú Hài (đợt 2/2016) vượt ngưỡng gấp 8,25 lần. 

- Về hàm lượng ôxy hóa học (COD): nồng độ COD tại các điểm lấy mẫu 

nước sông qua các đợt quan trắc đa số cao hơn quy chuẩn về chất lượng nước mặt 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt) và sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi. 

- Về hàm lượng Clorua: tại các vị trí hạ lưu gần cửa sông đổ ra biển như 

đối với sông Dinh tại cầu Tân Lý, sông Lũy hạ nguồn Phan Rí Thành, sông Phan 

tại cầu Quang, sông Phan khu vực làm muối Tân Thuận, tại khu vực cầu Hùng 

Vương, sông Cà Ty đoạn chảy vào thành phố Phan Thiết, tại vị trí cầu Lê Hồng 

Phong và Sông Cái tại hạ nguồn Phú Hài, đa số các đợt quan trắc, nồng độ Cl- 

đều đạt giá trị cao và rất cao vượt ngưỡng dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi 

hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước thấp. 

Ngoài ra, tại một số điểm có mục đích sử dụng nước cho việc cấp nước 

sinh hoạt có các thông số vượt quy chuẩn (PO43-; NO3-; NO2-; COD; BOD5; 

TSS) ở một số đợt qua một số năm. Vì vậy, trong thời gian tới cần kiểm soát chặt 

chẽ các nguồn tác động đến chất lượng nước tại các vị trí trên nhất là các vị trí có 

mục đích sử dụng nước cho việc cấp nước sinh hoạt, từ đó đề xuất biện pháp cải 

thiện chất lượng nước. 

c). Chất lượng môi trường nước các hồ, đập  

Theo kết quả quan trắc tại các vị trí lấy mẫu so sánh kết quả quan trắc tại 

các điểm với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cho thấy diễn 

biến chất lượng nước các hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hầu hết đều đạt 

mức dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 

phù hợp. Tuy nhiên, tại các vị trí lấy mẫu: (i) Hồ Bàu Trắng huyện Bắc Bình cần 

chú ý các thông số BOD5, Nitrit; (ii) khu vực đập Xuân Quang cần chú ý các chỉ 

số TSS, amoni và coliform; (iii) hồ vượt quá quy chuẩn đối với nước cấp cho mục 

đích sinh hoạt. 

Ngoài ra, tại các vị trí quan trắc môi trường nước sông La Ngà như: tại hồ 

chứa nhà máy thủy điện Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc; tại cầu Tà Pao, huyện 

Tánh Linh; tại ngã ba cách cầu La Ngâu 300 m; tại nhánh thoát nước thủy điện Đa 

Mi, Tánh Linh; tại Suối Cát, Tánh Linh; tại đoạn chảy qua tỉnh lộ 713, Đức Linh; tại 

vị trí phà Gia An, xã Gia An, Tánh Linh; tại tại kênh thủy lợi (kênh dẫn nước từ hồ 

Biển Lạc cho huyện Hàm Tân); tại Hồ Biển Lạc, Đức Linh. Kết quả so sánh với quy 

chuẩn cho phép về nước mặt cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc trên mạng lưới 

sông La Ngà đều đạt tiêu chuẩn cho phép, ngoại trừ vị trí Hồ Biển Lạc, xã Gia An 
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và vị trí kênh thủy lợi (kênh dẫn nước từ hồ Biển Lạc về huyện Hàm Tân) có một số 

chỉ tiêu vượt quy chuẩn so sánh và cao hơn các vị trí còn lại vì ở khu vực này người 

dân tiến hành lập các bè nuôi cá và gần khu vực này có nhiều người dân tiến hành 

khai thác cát nên ảnh hưởng đến chất lượng nước. 

d). Chất lượng môi trường nước dưới đất  

- Chất lượng nước dưới đất tại các khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp: 

được quan trắc tại các điểm bao gồm: khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam; 

khu vực trồng cao su Tánh Linh; khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn; vùng chuyên 

canh cây ăn quả Hàm Thuận Bắc; khu vực trồng lúa xã Hồng Thái; vùng trồng 

cây bông vải Bắc Bình và khu vực trồng lúa Đức Linh. 

Theo kết quả quan trắc, các chỉ tiêu quan trắc đối với chất lượng nước ngầm 

tại các khu vực như: vùng trồng cây bông vải xã Sông Bình; khu vực trồng lúa 

Đức Linh và khu vực trồng cao su Tánh Linh đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước dưới đất48. Riêng đối với khu vực trồng thanh long tại xã 

Hàm Minh, Hàm Thuận Nam đối với các chỉ tiêu pH, TDS, SO42- vượt quy 

chuẩn. Đối với nước ngầm các khu vực như tại vùng trồng chuyên canh cây ăn 

quả Hàm Thuận Bắc và khu vực trồng sau sạch xã Hàm Nhơn, chất lượng nước 

ngầm có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép như pH, TDS, Cl-, NO3-, SO42- 

và coliform. 

- Nước dưới đất tại các khu vực khai thác khoáng sản: được quan trắc tại 

các điểm bao gồm: khu vực khai thác titan Mũi Né; khu vực khai thác khoáng sản 

Tân Thành; khu vực khai thác titan Hòa Thắng; khu vực khai thác titan La Gi; 

khu vực khai thác titan Hàm Tân.  

Theo kết quả quan trắc nước dưới đất tại các khu vực khai thác khoáng sản, 

hầu hết các chỉ tiêu quan trắc tại các điểm như khu vực khai thác khoáng sản ở 

Tân Thành (Hàm Thuận Nam), khu vực khai thác titan ở Mũi Né đều nằm trong 

quy chuẩn cho phép. Riêng đối với khu vực khai thác titan tại xã Hòa Thắng (Bắc 

Bình) có nồng độ Cl- vượt chuẩn vào đợt 3/2016 (13401,23 mg/l) vượt quy chuẩn 

53,6 lần, đợt 1/2017 (570,79mg/l) vượt quy chuẩn 02 lần, đợt 2/2017 (428,98 

mg/l) vượt quy chuẩn 1,72 lần, 4/2018 (315,53 mg/l) vượt quy chuẩn 1,26 lần. 

- Nước dưới đất tại các khu vực xung quanh bãi rác: được quan trắc tại các 

điểm bao gồm: khu vực xung quanh bãi rác Bình Tú (thành phố Phan Thiết); bãi 

rác Lập Đức (Hàm Thuận Nam); bãi rác xã Thô (Hàm Thuận Bắc) và khu liên 

hợp xử lý chất thải La Gi (được bổ sung quan trắc kể từ năm 2019). Theo kết quả 

quan trắc, trong các vị trí quan trắc nước ngầm các khu vực xung quanh bãi rác, 

riêng đối với vị trí lấy mẫu xung quanh khu vực bãi rác xã Thô vượt chuẩn hầu 

 
48 QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 
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hết các chỉ tiêu phân tích như chỉ tiêu độ cứng, TDS, NO2-, NO3-, SO4-, coliform. 

- Nước dưới đất tại khu dân cư (KDC) và khu du lịch (KDL): được quan 

trắc tại các điểm bao gồm: KDL Hòn Rơm; KDL Hàm Tiến; KDL Bãi sau Mũi 

Né; KDC xã Ngũ Phụng; KDC Gia Huynh và KDC Mê Pu (KDC Gia Huynh và 

KDC Mê Pu được bổ sung quan trắc kể từ năm 2019 theo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). Theo kết quả quan trắc, hiện trạng chất lượng nước dưới đất tại 

KDC và KDL cơ bản đạt quy chuẩn, song còn tại một số KDL chất lượng nước 

dưới đất chưa đảm bảo quy chuẩn như: KDL Hòn Rơm vượt quy chuẩn đối với 

các chỉ tiêu như NO2- (đợt 1/2016), chỉ tiêu NH4+ (đợt 4/2016); KDL tại Hàm 

Tiến (bãi sau Mũi Né) đều vượt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu độ cứng, độ mặn 

TDS, NO2-. 

- Nước dưới đất tại các Trạm cấp nước: được quan trắc tại các điểm bao gồm: 

Trạm cấp nước Đại Hòa; Trạm Phước Thể; Khu vực sản xuất nước khoáng Tuy 

Phong; Trạm cấp nước ngầm Hàm Mỹ; Trạm Đức Thuận và Nhà máy. Theo kết quả 

quan trắc, nước dưới đất tại các Trạm cấp nước đạt quy chuẩn, song tại một số Trạm 

chất lượng nước chưa đạt quy chuẩn như: tại khu vực Trạm cấp nước Đại Hòa vượt 

quy chuẩn đối với các chỉ tiêu như độ cứng (đợt 1/2018), TDS (đợt 2/2018), Cl- (đợt 

2/2018); khu vực sản xuất nước khoáng Tuy Phong vượt quy chuẩn đối với các chỉ 

tiêu về chất rắn hòa tan (TDS) (các năm 2016, 2017, 2019); khu vực Trạm cấp nước 

Hàm Mỹ vượt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu như độ mặn (đợt 1,3,4/2018; đợt 

4/2019), Cl- (các năm 2016, 2017, 2019), SO4
2- (đợt 4/2018). 

- Nước dưới đất khu vực nuôi, trồng chế biến thủy hải sản (CBHS) và công 

nghiệp: được quan trắc tại các điểm bao gồm: khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy 

Phong; chăn nuôi Hàm Thuận Nam; làng nghề CBHS Mũi Né; cụm CBHS Tân 

Phước; CBHS Triều Dương; Từ năm 2019, bổ sung quan trắc thêm các điểm như: 

khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi; cụm CBHS có mùi Phú Lạc (Tuy Phong); khu 

vực nuôi trồng thủy sản Hòa Phú (Tuy Phong); cụm CBHS có mùi Chí Công (Tuy 

Phong); khu vực chế biến tinh bột mì An Hạ (Bắc Bình); cụm công nghiệp Tân 

Bình 1 (La Gi); cụm công nghiệp Thắng Hải (Hàm Tân). Theo kết quả quan trắc, 

hiện trạng nước dưới đất khu vực nuôi, trồng chế biến thủy hải sản và công nghiệp 

cơ bản đạt chuẩn. 

e). Chất lượng môi trường nước tại các điểm tiếp nhận nước thải 

Các điểm tiếp nhận nước thải của các khu/cụm chế biến thuỷ sản tập trung 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường 

nước bao gồm các điểm tiếp nhận nước thải như: hệ thống xử lý nước thải tập 

trung cảng cá Phan Thiết; khu Nam cảng cá Phan Thiết; khu chế biến thủy hải 

sản Phú Hài; khu vực chế biến cá cơm Mũi Né; khu vực chế biến cá cơm Kê Gà; 

khu cảng cá La Gi; khu cảng cá Phan Rí Cửa. Theo kết quả quan trắc so sánh với 
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các quy chuẩn quốc gia49, chất lượng nước tại các điểm quan trắc qua các đợt lấy 

mẫu đều dao động ổn định trong giới hạn quy chuẩn cho phép quy định tại QCVN 

10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 

ven bờ. Cột 3: Các vùng biển không thuộc vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy 

sinh; không thuộc vùng bãi tắm, thể thao dưới nước và QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Cột 

B: điểm tiếp nhận là nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, 

tuy nhiên tại một số điểm tiếp nhận có chất lượng chưa tốt ở một vài chỉ số chất 

lượng và dao động không ổn định, cụ thể như sau: 

- Đối với các điểm tiếp nhận nước thải là nước biển ven bờ, tại: (i) hệ thống 

xử lý nước thải tập trung cảng cá Phan Thiết vượt quy chuẩn về hàm lượng BOD5, 

hàm lượng photpho (PO4
3-), hàm lượng vi khuẩn Coliform; (ii) khu cảng cá La 

Gi vượt quy chuẩn về độ pH, hàm lượng TSS, hàm lượng BOD5, hàm lượng dầu 

mỡ động thực vật, hàm lượng PO4
3-, hàm lượng vi khuẩn Coliform; (iii) tại khu 

Nam cảng cá Phan Thiết vượt quy chuẩn về hàm lượng TSS, hàm lượng BOD5, 

hàm lượng dầu mỡ động thực vật, hàm lượng vi khuẩn Coliform; (iv) khu vực 

chế biến cá cơm Kê Gà vượt quy chuẩn về hàm lượng TSS, hàm lượng PO4
3-, 

hàm lượng vi khuẩn Coliform. 

- Đối với các điểm tiếp nhận nước thải là nước sông, tại: (i) khu chế biến 

thủy hải sản Phú Hài vượt quy chuẩn về hàm lượng TSS, hàm lượng BOD5, hàm 

lượng COD, hàm lượng PO4
3-, hàm lượng vi khuẩn Coliform, hàm lượng dầu mỡ 

động thực vật; (ii) khu cảng cá Phan Rí Cửa vượt quy chuẩn về hàm lượng TSS, 

hàm lượng BOD5, hàm lượng COD, hàm lượng PO4
3-, hàm lượng vi khuẩn 

Coliform. Ngoài ra, đối với khu vực Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, chất lượng 

môi trường không khí, môi trường nước được giám sát bằng hệ thống quan trắc 

tự động, kết quả quan trắc được truyền trực tiếp dến Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Thuận từ đầu năm 2017. Theo kết quả quan trắc các thông số về chất 

lượng nước thải như lưu lượng, nhiệt độ, pH, DO, Cl, TSS, COD, NH3. luôn đảm 

bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B, kq =1,0, 

kf = 0,9 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).  

1.2. Chất lượng môi trường đất 

a). Chất lượng đất khu vực đô thị 

- Về giá trị pH: tại các vị trí quan trắc KDC Võ Xu và KDC Hàm Tiến chỉ 

số pHH2O cho thấy đất ở đây có tính acid (tính chua); tại vị trí KDC Ma Lâm và 

KDC Liên Hương có giá trị pHH2O cho thấy đất ở đây có tính kiềm (trung tính). 

Giá trị pHH2O ở đây chủ yếu bị ảnh lượng bởi việc sử dụng phân bón trong nông 

 
49 QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ; QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. 
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nghiệp, nhưng bên cạnh đó cũng có sự ảnh hưởng của nước thải và rác thải do 

quá trình sinh hoạt và sản xuất phát sinh. 

- Về hàm lượng đồng (Cu) và hàm lượng chì (Pb): tại các vị trí quan trắc 

cho thấy, giá trị Cu và Pb được quan trắc đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất 50, 

do tại vị trí quan trắc chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động giao thông, đô thị 

và hoạt động của các khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh. 

- Các chỉ tiêu khác: tại các vị trí quan trắc cho thấy các giá trị như hàm 

lượng sắt III, Sunfat, Kali có sự biến đông tương đối lớn qua các vùng. 

b). Chất lượng đất tại các khu công nghiệp 

- Về giá trị pH: tại các vị trí quan trắc KCN Tân Đức, KCN Sơn Mỹ 2 và 

khu vực chế biến cao su Đức Linh chỉ số pHH2O cho thấy đất ở đây có tính acid 

(tính chua); tại các vị trí KCN Hàm Kiệm I, KCN Phan Thiết, KCN Phan Thiết I, 

KCN Tuy Phong giá trị pHH2O cho thấy đất ở đây có tính kiềm (trung tính). Giá 

trị pHH2O ở đây chủ yếu bị ảnh lượng bởi việc sử dụng phân bón trong nông 

nghiệp, nhưng bên cạnh đó cũng có sự ảnh hưởng của nước thải và rác thải do 

quá trình sinh hoạt và sản xuất phát sinh. 

- Về hàm lượng đồng (Cu) và hàm lượng chì (Pb): tại các vị trí quan trắc 

cho thấy, giá trị Cu và Pb được quan trắc đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

- Các chỉ tiêu khác: tại các vị trí quan trắc cho thấy các giá trị như hàm lượng 

sắt III, Sunfat, Kali, Natri, Magie tại các khu công nghiệp có sự biến động tương đối 

không đồng đều, trong đó tại khu vực đất chế biến cao su Đức Linh, đất chế biến 

thủy sản Tuy Phong có sự biến động cao hơn so với các khu vực khác. 

c). Chất lượng đất tại khu vực khai thác khoáng sản và bãi rác 

- Về giá trị pH: tại các vị trí quan trắc, chỉ số pH trong đất khu vực titan 

Hòa Thắng, titan Tân Thiện, titan Mũi Né và đất bãi rác Tân Lập cho thấy đất ở 

các khu vực này có tính acid (tính chua); tại vị trí bãi rác Tân Lập (Hàm Thuận 

Nam) và titan Tân Thiện cho thấy đất ở khu vực này có tính chua rất cao; tại vị 

trí bãi rác Bình Tú cho thấy đất ở khu vực này có tính kiềm. 

- Hàm lượng đồng (Cu) và hàm lượng chì (Pb): tại các vị trí quan trắc cho 

thấy, giá trị Cu và Pb được quan trắc đều thấp hơn và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

- Các chỉ tiêu khác: tại các vị trí quan trắc cho thấy các giá trị như hàm 

lượng sắt III, Sunfat, Kali, Natri, Magie ở các khu vực khoáng sản và bãi rác có 

 
50 QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 
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sự biến động tương đối không đồng đều, trong đó tại khu vực đất chế biến cao su 

Đức Linh, đất chế biến thủy sản Tuy Phong có sự biến động cao hơn so với các 

khu vực khác. 

- Song song với hoạt động quan trắc chất lượng môi trường đất tại các khu 

vực khai thác khoáng sản, trong những năm gần đây, Sở TNMT đã tổ chức các 

đợt kiểm tra thực địa và làm việc với các Dự án đang hoạt động khai thác titan - 

zircon trên địa bàn tỉnh; qua giám sát cho thấy các Chủ dự án đã thực hiện đầy đủ 

các quy định pháp luật để đảm bảo việc khai thác titan-zircon đạt hiệu quả, đảm 

bảo an toàn, không để xảy ra sự cố về môi trường, các Chủ dự án đã xây dựng Kế 

hoạch an toàn - Phòng ngừa và ứng phó sự cố trong hoạt động khai thác titan. 

Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả giám sát bảo vệ môi 

trường trong khai thác khoáng sản, năm 2021, Sở TNMT đã xây dựng và đang 

trình phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tài nguyên khoáng 

sản tỉnh Bình Thuận”. 

d). Chất lượng đất tại khu vực đất trồng trọt 

- Về giá trị pH: tại các vị trí quan trắc, chỉ số pH trong đất khu vực trồng 

trọt như vùng trồng cao su Tánh Linh cho thấy đất ở khu vực này có tính rất chua; 

tại các khu vực khác có tính kiềm (trung tính). 

- Hàm lượng đồng (Cu) và hàm lượng chì (Pb): tại các vị trí quan trắc cho 

thấy, giá trị Cu và Pb được quan trắc đều thấp hơn và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, do tại vị trí quan trắc chưa 

bị tác động nhiều bởi các hoạt động giao thông, đô thị và hoạt động của các khu 

công nghiệp, sản xuất và kinh doanh. 

- Các chỉ tiêu khác: tại các vị trí quan trắc cho thấy các giá trị như hàm 

lượng sắt III, Sunfat, Kali, Natri, Magie ở các khu vực trồng trọt như khu vực 

trồng cây ăn quả Hàm Tân, vùng trồng Thanh Long Bắc Bình có hàm lượng (các 

chỉ tiêu) tương đối cao và cao hơn so với các khu vực khác. Đối với các chỉ tiêu 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất như Parathion Methyl, Malathion, 

Chordance, Aldrin qua kết quả phân tích không phát hiện. 

e). Chất lượng đất tại khu vực chăn nuôi 

- Về giá trị pH: tại vị trí quan trắc, chỉ số pH ở khu vực chăn nuôi Đức Linh 

cho thấy đất ở khu vực này có tính kiềm (mức cao). Các vị trí còn lại có tính kiềm 

(trung tính). 

- Hàm lượng đồng (Cu) và hàm lượng chì (Pb): tại các vị trí quan trắc cho 

thấy, giá trị Cu và Pb được quan trắc đều thấp hơn và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

- Các chỉ tiêu khác: tại các vị trí quan trắc cho thấy các giá trị như hàm 

lượng sắt III, Sunfat, Kali, Natri, Magie tại các khu công nghiệp có sự biến động 
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tương đối không đồng đều. 

1.3. Chất lượng môi trường không khí 

- Môi trường không khí tại khu vực đô thị: theo kết quả quan trắc cho thấy 

chất lượng không khí tại khu vực đô thị trên địa bàn tình Bình Thuận có các chỉ 

tiêu như: độ ồn, bụi, H2S, CO, NO2, SO2... hầu hết đều đạt quy chuẩn51 cho phép, 

nhất là các chỉ tiêu CO, SO2, NO2, H2S đều thấp so với quy chuẩn. Tuy nhiên, đối 

với chỉ tiêu bụi ở một số KDC và đô thị tại các vị trí quan trắc đều có các điểm 

vượt quy chuẩn cho phép và có dấu hiệu ô nhiễm nồng độ bụi như KDC Phú Hài, 

KDC Hàm Tiến, thị trấn Võ Xu, KDC Đức Tài, thị trấn Lạc Tánh, KDC Thanh 

Xuân, thị trấn Ma Lâm, thị trấn Phan Rí Cửa, KDC Phong Nẫm; và giữa các vị 

trí lấy mẫu nồng độ bui vượt quy chuẩn chủ yếu tại các khu vực đô thị tập trung 

đông đúc dân cư và có nhiều phương tiện tham gia giao thông như KDC Xuân 

An, KDC Phú Thủy, thị trấn Võ Xu, Hàm Tiến, thị trấn Lạc Tánh, thị Trấn Ma 

Lâm, thị trấn Chợ Lầu, thị trấn Liên Hương. 

- Môi trường không khí tại khu vực sản xuất công nghiệp: theo kết quả 

quan trắc cho thấy chất lượng không khí ở các khu vực sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận có các chỉ tiêu như: độ ồn, bụi, CO, NO2, SO2... hầu hết 

tại các vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép, nhất là chỉ tiêu CO, tại các vị 

trí đều thấp hơn so với quy chuẩn. Tuy nhiên, tại một số vị trí quan trắc vượt quy 

chuẩn cho phép về tiếng ồn và nồng độ bụi. Trong đó, nồng độ bụi vượt quy chuẩn 

tại các khu vực: nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1; nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 

3; nhà máy đường Ma Lâm; KCN Sông Bình; CCN La Gi... đặc biệt, tại khu vực 

nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 có nồng độ bụi 

cao, hàm lượng bụi tăng giảm không đồng đều, do đó tại Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân cần được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ để hạn chế hàm lượng bụi 

tăng cao. 

- Môi trường không khí tại các khu du lịch: theo kết quả quan trắc cho thấy 

chất lượng không khí tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có các chỉ 

tiêu như: độ ồn, bụi, CO, NO2, SO2... hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép, nhất 

là các chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều thấp hơn so với quy chuẩn. Tuy nhiên, đối với 

chỉ tiêu bụi có 02 điểm vượt quy chuẩn cho phép vượt quy chuẩn cho phép tại 

KDL Ngãnh Tam Tân (La Gi) và KDL Mũi Kê Gà (Hàm Thuận Nam). 

- Môi trường không khí tại các khu vực giao thông: Kết quả quan trắc cho 

thấy chất lượng không khí tại các khu vực giao thông trên địa bàn tỉnh có các chỉ 

tiêu như: độ ồn, bụi, CO, NO2, SO2... hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép, nhất 

là chỉ tiêu CO, SO2, đều thấp hơn so với quy chuẩn. Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu 

 
51 QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 
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bụi có 04 điểm đều vượt quy chuẩn cho phép tại: QL55 (Sơn Mỹ - Tánh Linh - 

Lâm Đồng); Ngã ba QL1A - QL55; QL28 và QL1A (Vĩnh Hảo). 

- Môi trường không khí tại khu vực khai thác khoáng sản: Kết quả quan 

trắc cho thấy chất lượng không khí khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh có các chỉ tiêu như: bụi, CO, NO2, SO2... hầu hết đều ở mức hoặc thấp hơn 

quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, tại đa số các điểm quan trắc cho thấy chỉ tiêu bụi 

đều vượt quy chuẩn cho phép và có dấu hiệu ô nhiễm nồng độ bụi tại các khu vực 

khai thác và chế biến titan (Mũi Né, xã Hòa Thắng, Suối Nhum, La Gi, Sơn Mỹ), 

sét gạch ngói (Đức Linh, Tánh Linh); sản xuất gạch ngói (Gia An, một số nơi ở 

Hàm Thuận Nam); mỏ đá Tazon. 

- Môi trường không khí tại các khu vực cảng cá: Tương tự tại các khu vực 

cảng cá trên địa bàn tỉnh có các chỉ tiêu như: độ ồn, bụi, CO, NO2, SO2, H2S, 

NH3... hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép, nhất là các chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều 

thấp hơn so với quy chuẩn. Tuy nhiên, đối với một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn 

cho phép như: (i) 05 điểm đều vượt quy chuẩn chỉ tiêu bụi tại: khu vực cảng cá 

Phan Thiết, khu vực cảng cá La Gi, khu vực cảng cá Phan Rí Cửa, cụm chế biến 

hải sản Phú Hài, khu vực chế biến cá cơm Mũi Né; (ii) 04 điểm vượt quy chuẩn 

chỉ tiêu H2S tại: khu vực cảng cá Phan Thiết, khu vực cảng cá La Gi, khu vực 

cảng cá Phan Rí Cửa, khu vực nhà máy xử lý rác Tiến Thành; (iii) 07 điểm vượt 

quy chuẩn chỉ tiêu NH3 tại: khu vực cảng cá Phan Thiết, khu vực cảng cá La Gi, 

khu vực cảng cá Phan Rí Cửa, khu vực nhà máy xử lý rác Tiến Thành, cụm chế 

biến hải sản Phú Lạc, cụm chế biến hải sản có mùi Chí Công, khu vực chế biến 

hải sản Nam Cảng Phan Thiết. 

- Môi trường không khí tại các khu vực sản xuất nông lâm nghiệp: Kết quả 

quan trắc cho thấy tại các khu vực sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có 

các chỉ tiêu như: độ ồn, bụi, CO, NO2, SO2... hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép, 

nhất là chỉ tiêu CO, SO2, NO2 đều thấp hơn so với quy chuẩn. Tuy nhiên, đối với 

chỉ tiêu bụi tại khu vực chăn nuôi xã Sông Lũy vượt quy chuẩn cho phép, nhìn 

chung không khí khu vực sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng tốt. 

2. Thực trạng phát sinh, quản lý và xử lý chất thải 

2.1. Chất thải sinh hoạt 

a). Công tác thu, gom chất thải sinh hoạt 

Theo thống kê tại báo cáo số 60/BC-UBND ngày 30/3/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày phát sinh khoảng trên 1.500 tấn CTR 

sinh hoạt trong đó lượng CTR sinh hoạt đô thị khoảng gần 1000 tấn/ngđ; lượng 

CTR nông thôn khoảng 560 tấn/ngđ. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt đô thị đạt 

khoảng trên 70%, đối với CTR sinh hoạt nông thôn mới chỉ thu gom đối với các 

hộ dân gần các trục đường lớn, phần lớn xử lý bằng phương pháp chôn lấp và tự 



207 

phân hủy tại các bãi CTR tập trung của địa phương, một phần người dân tự xử lý.  

Chất thải rắn phát sinh tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh 

được Ban quản lý công trình công cộng các huyện, thị xã và Công ty Cổ phần 

Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Hầu hết CTR không được phân loại tại nguồn mà được thu gom lẫn lộn, 

sau đó được vận chuyển bằng xe đẩy tay, xe chuyên dụng đến trạm trung chuyển 

để vận chuyển trực tiếp đến khu xử lý. Thu gom, vận chuyển CTR liên đô thị 

được phân theo khu vực cụ thể: 

- Khu vực phía Bắc (TT Phan Rí, TT Liên Hương): Tập trung đến khu xử 

lý núi Rạng, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong; riêng đối xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong thì chất thải rắn được thu gom, vận chuyển đến bãi CTR khu vực Hang Cò 

thuộc địa bàn để xử lý chôn, đốt. 

- Khu vực phía Nam (TX La Gi, huyện Hàm Tân): Tập trung đến Khu liên 

hợp Tân Bình (tại TX La Gi); 

- Khu vực huyện Hàm Tân (TT Tân Nghĩa, TT Tân Minh): Tập trung đến 

khu xử lý Sông Phan; 

- Khu vực huyện Đức Linh (TT Võ Xu, TT Đức Tài) và huyện Tánh Linh 

(TT Lạc Tánh): Tập trung đến khu xử lý Gia An (xã Gia An, huyện Tánh Linh); 

- Khu vực huyện Hàm Thuận Bắc (TT Ma Lâm, xã Hàm Đức, xã Đa Mi): 

Tập trung đến khu xử lý Hàm Trí; 

- Khu vực huyện Bắc Bình (TT Chợ Lầu, xã Phan Rí Thành): Tập trung 

đến khu xử lý Hải Ninh. Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030, TT Phan Rí Thành được quy 

hoạch thuộc TX Phan Rí, nhưng vị trí gần khu vực huyện Bắc Bình nên CTR vẫn 

được thu gom, vận chuyển về khu vực Bắc Bình. 

- Thu gom, vận chuyển CTR tại thành phố Phan Thiết: Hiện nay tổng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Phan Thiết được công 

ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thực hiện thu gom và vận 

chuyển về bãi CTR Bình Tú, xã Tiến Thành, sau đó được xử lý bằng phương 

pháp chôn lấp. UBND phường, xã chịu trách nhiệm ký hợp đồng thu gom và 

thu phí vệ sinh. 

- Thu gom, vận chuyển CTR tại các huyện, thị xã: CTR sinh hoạt phát 

sinh tại các huyện, thị xã do Ban quản lý công trình công cộng huyện, thị xã 

thu gom bằng xe đẩy tay hoặc xe chuyên dụng loại 1,5 tấn, sau đó CTR được 

vận chuyển đến điểm tập kết của các huyện, thị xã, sau đó sử dụng xe chuyên 

dụng vận chuyển trực tiếp đến các bãi CTR, chủ yếu được xử lý bằng phương 

pháp chôn lấp. 
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- Thu gom, vận chuyển CTR tại khu vực nông thôn: một số vùng tại khu vực 

nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn kinh phí đầu tư, cơ sở vật 

chất, đường giao thông vận chuyển, do đó việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại 

các khu vực đó chưa được triệt để. 

b). Công tác xử lý, tái chế chất thải sinh hoạt 

(1). Theo báo cáo số 60/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2020, số lượng chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị được thu gom khoảng 700 tấn/ngày đạt 70%. Các thông tin 

về số lượng, tỷ lệ chất thải rắn, sinh hoạt nông thôn được thu gom cũng như 

tỷ lệ chất thải sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng hiện nay chưa có số liệu 

thống kê. Xử lý chất thải rắn của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cơ 

bản vẫn là bằng hình thức chôn lấp trong đó, số lượng chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh là 65 tấn/ngày (tại bãi rác huyện Tuy 

Phong) đạt 65% lượng rác thải hàng ngày. Trên địa bàn tỉnh có 16 bãi thu 

gom rác thải sinh hoạt tại 10 địa phương, giao cho Ban quản lý Công trình 

công cộng quản lý; trong đó trên địa bàn huyện Tuy Phong có bãi chôn lấp 

hợp vệ sinh (Bãi rác huyện Tuy Phong được đầu tư hệ thống thu gom và xử 

lý nước rỉ tuy nhiên đến nay cũng đã hư hỏng, hoạt động không hiệu quả). Vị 

trí xây dựng các bãi chôn lấp đều phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải 

rắn đã được phê duyệt (ngoại trừ bãi chôn lấp Bình Tú tại xã Tiến Thành, 

thành phố Phan Thiết là không phù hợp và có kế hoạch di dời). Việc xử lý 

CTR vẫn chỉ dùng lại ở mức độ đơn giản như: phun các chế phẩm sinh học khử 

mùi và chôn lấp, vì vậy hiệu quả xử lý là chưa cao và tốn nhiều diện tích, gây ảnh 

hưởng đến môi trường, cảnh quan nói chung và chất lượng nguồn nước nói riêng. 

Việc xây dựng các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh đòi hỏi vốn 

đầu tư rất lớn, do đó các địa phương không đủ nguồn vốn để đầu tư (Danh mục 

các bãi chôn chất thải trình bày trong Bảng 45, Phụ Lục II.B). 

(2). Về xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt, sản xuất phân hữu cơ, trên 

địa bàn tỉnh có 07 dự án nhà máy xử lý rác thải ở các địa bàn thị xã La Gi, huyện 

Tánh Linh, huyện Đức Linh, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Phú Quý và thành 

phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ 

trương đầu tư, cụ thể: 01 nhà máy đi vào hoạt động chính thức52; 01 nhà máy đã 

đầu tư xây dựng cơ bản53 và đang vận hành thử nghiệm; 02 nhà máy đang triển 

 
52 Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ Đa Lộc tại xã Tân Bình, 

thị xã La Gi của Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Đa Lộc, có quy mô công suất khoảng 200 tấn/ngđ, 

diện tích sử dụng đất 30 ha, vốn đầu tư 150 tỷ với mục tiêu là xử lý CTR trên đị bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 

và khu vực lân cận. 

53 Dự án nhà máy rác Nhật Hoàng tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận 

Nam của công ty TNHH Nhật Hoàng có quy mô 400 tấn/ngđ, diện tích sử dụng 10,0 ha, tổng vốn đầu tư 495,4 ha 

với mục tiêu là xử lý CTR trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc và 

địa bàn lân cận 
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khai xây dựng54; 03 dự án đang triển khai hồ sơ thủ tục đang triển khai xây dựng 

và làm thủ tục để đưa vào hoạt động55. 

Bảng 14. Thống kê các cơ sở đốt chất thải rắn 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Đơn vị quản lý 

Diện 

tích 

(ha) 

Công nghệ 

Công suất 

năm 2019 

(tấn/năm) 

1 

Khu liên hợp XL 

chất thải sinh 

hoạt, chất thải 

công nghiệp và 

sản xuất phân hữu 

cơ thị xã La Gi 

Xã Tân Bình, 

thị xã La Gi 

Công ty 

TNHHTM-XD Đa 

Lộc 

30 

Công nghệ 

đốt, sản 

xuất phân 

hữu cơ 

25.526 

2 

Nhà máy xử lý 

CTR thành phố 

Phan Thiết 

Xã Tiến Thành, 

thành phố Phan 

Thiết 

 10 
Công nghệ 

đốt 

Đang làm 

thủ tục để 

đưa vào 

hoạt động 

3 
Nhà máy xử lý 

CTR Bá Phát 

Xã Gia Huynh, 

huyện Tánh 

Linh 

Công ty TNHH 

Môi trường Bá 

Phát 

6,7 
Công nghệ 

đốt 

Đang triển 

khai xây 

dựng 

4 

Nhà máy phân 

loại, tái chế và xử 

lý CTR sinh hoạt 

Thanh Long) 

Xã Gia An, 

huyện Tánh 

Linh 

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng xử lý môi 

trường  

Thanh Long 

11,8 
Công nghệ 

đốt 
4.752 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Thống kê, khảo sát của dự án; Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

2.2. Chất thải nông nghiệp và nông thôn  

a). Quản lý nguồn phát sinh và xử lý chất thải nông nghiệp và nông thôn   

(1). Chất thải sản xuất nông nghiệp  

Sản xuất nông nghiệp, phần lớn các hộ gia đình hoạt động sản xuất theo 

kinh nghiệm truyền thống với quy mô nhỏ, riêng lẻ và ít quan tâm đến bảo vệ môi 

 
54 Dự án Nhà máy xử lý CTR Thanh Long tại xã Gia An, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH Thương mại xây 

dựng xử lý môi trường Thanh Long, có quy mô công suất 20 tấn CTR sinh hoạt 1 ngày, diện tích sử dụng đất 11,8 

ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng (mục tiêu dự án là xử lý CTR trên địa bàn huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh và 

địa bàn lân cận); dự án nhà máy xử lý CTR Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH môi 

trường Bá Phát có quy mô công suất rác thải sinh hoạt 7,2 tấn/ngđ; rác thải công nghiệp 12 tấn/ngđ; CTR y tế 1,2 

tấn/ngđ; diện tích sử dụng đất 6,7 ha, tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng với mục tiêu là xử lý rác trên địa bàn huyện 

Tánh Linh, huyện Đức Linh và khu vực lân cận. 

55 Dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp nguy hại Nam Chính tại xã Nam Chính 

huyện Đức Linh của Công ty TNHH Thương mại xây dựng xử lý môi trường Đồng Thuận Phát (công suất 96 tấn 

CTR/ngày trong đó CTR sinh hoạt 72 tấn/ngđ; CTR công nghiệp nguy hại 24 tấn/ngđ, diện tích 6,7 ha); Nhà máy 

xử lý CTR sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ huyện Phú Quý tại xã Tam Thanh, huyện Phú Quý của Công ty Cổ 

phần Thương mại xây dựng Đa Lộc (công suất 70 tấn CTR/ngđ, diện tích 2,14 ha; Nhà máy phân lại, tái chế và 

xử lý CTR sinh hoạt Thành Nam tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Du lịch Thành Nam (công suất 70 tấn CTR/ngđ, diện tích 4,4 ha) 
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trường (BVMT) nên việc tổ chức xử lý chất thải còn hạn chế, ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, nhất là môi trường sống của người dân. 

- Việc sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chưa đúng quy 

định gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Nhận thức về sử dụng nông 

dược của một số hộ nông dân còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng 

đồng do dư lượng thuốc BVTV còn tồn lưu trong một số các loại rau quả bán trên 

thị trường. 

- Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo quy mô lớn đã 

hình thành và phát triển ở trên địa bàn tỉnh. Đa số các trang trại chăn nuôi lớn 

hiện nay đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tổng lượng và tỷ lệ nước thải 

chăn nuôi được sử dụng sản xuất biogas 320.000 m3/ngày, đạt 73%. Đa số các cơ 

sở chăn nuôi đã ứng dụng quy trình phòng trừ dịch bệnh tổng hợp và sử dụng chế 

phẩm sinh học (EM) để xử lý chất thải.  

Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi tự phát, tận dụng, phân tán, nhỏ lẻ vẫn là 

chủ yếu, gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm và con người. Hiện nay, dù chăn nuôi ở quy mô nhỏ hay lớn các loại chất 

thải trong chăn nuôi đa phần vẫn chưa được xử lý triệt để ở cả 3 loại chất thải rắn, 

chất thải lỏng, chất thải khí (gồm CO2, NH3...). Chất thải được thải ra môi trường 

gây ô nhiễm nguồn nước mặt, không khí, đất bị ô nhiễm. 

- Các hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản là nguồn phát 

sinh tác động đối với môi trường, với việc gia tăng diện tích mặt nước nuôi trồng 

thuỷ sản đã ảnh hưởng đến môi trường nước tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh do 

tình trạng khai thác bừa bãi các nguồn nước dưới đất phục vụ chăn nuôi, nguồn 

nước thải ra chưa được xử lý từ các ao nuôi. Trong khai thác hải sản, các hành vi 

khai thác trái phép vẫn còn xảy ra tại nhiều nơi, làm suy giảm nguồn lợi hải sản, 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ngư dân. 

(2). Chất thải khu vực nông thôn  

Chất thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn chủ yếu là rác thải hộ gia đình 

với khối lượng rác thải ngày càng tăng và trở thành vấn đề nan giải của chính 

quyền địa phương. Kết quả điều tra hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt khu dân cư 

nông thôn toàn tỉnh cho thấy phần lớn rác thải sinh hoạt hộ gia đình được thu gom 

tại các bãi thu gom tập trung. Tuy nhiên, do thói quen, tập quán, ý thức của người 

dân một số nơi chưa cao và chưa có chế tài xử lý nên tình trạng xả rác thải, nước 

thải không đúng nơi quy định còn xảy ra, chẳng hạn như tại địa bàn các xã Phú 

Lạc (Tuy Phong); Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc)... làm ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí và là nguyên nhân gây các loại dịch bệnh cho người dân. Bên 

cạnh đó, rác thải là phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả…) khoảng 

890.000 tấn, trong đó có 265.511 tấn dược sử dụng, tái chế đạt 29,88%. 
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Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 06 làng nghề nông thôn56, đa số cơ 

sở trong làng nghề hoạt động với quy mô hộ gia đình, quy mô nhỏ lẻ, sản xuất phân 

tán, thiết bị công nghệ lạc hậu... nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác BVMT, 

chất thải phát sinh chưa được thu gom, xử lý, chủ yếu được xử lý sơ bộ, sau đó thải 

ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, làng nghề bánh 

tráng Chợ Lầu, khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình là một trong 

các làng nghề bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý. Tuy nhiên 

cho đến nay, tỉnh chưa có số liệu thống kê về tổng lượng, tỷ lệ nước thải, chất thải 

rắn, chất thải nguy hại làng nghề được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường. 

b). Chất thải nguy hại nông nghiệp và nông thôn  

Bên cạnh rác thải sinh hoạt, tại nông thôn cũng tiềm ẩn nguồn phát sinh 

chất thải nguy hại nông nghiệp. Các bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), bóng 

đèn huỳnh quang thải đối với nhà vườn thanh long sau sử dụng vẫn chưa được 

quản lý theo đúng quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các hóa chất BVTV từ nhiều nguồn khác nhau 

như: bao bì thuốc BVTV vứt bừa bãi sau khi sử dụng; dư lượng thuốc BVTV còn 

sót lại trong các chai lọ vứt xuống ao, hồ; bóng đèn huỳnh quang hỏng chứa thành 

phần thủy ngân độc hại chưa được thu gom để xử lý theo quy định mà xả thải trực 

tiếp ra môi trường... gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường đất, 

đe dọa nghiêm trọng đến các hệ sinh thái dưới đất, nước và sức khoẻ người dân. 

Theo số liệu thống kê, số lượng, tỷ lệ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được 

thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường của tỉnh chỉ đạt khoảng 600 kg, tương 

đương 1%. 

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân 

sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc BVTV và thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử 

dụng57 vào bể chứa do địa phương bố trí; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân 

trồng thanh long không được phép thải bỏ bóng đèn hỏng ra các dòng suối, kênh 

rạch và ven đường dân sinh, lồng ghép nội dung yêu cầu về BVMT trong quá 

trình đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.  

2.3. Chất thải công nghiệp  

a). Công tác quản lý nguồn chất thải 

Chất thải công nghiệp bao gồm chất thải từ các hoạt động xây dựng, dệt 

may, công nghiệp năng, công nghiệp nhẹ bao gồm các loại phế thải sản xuất, chất 

thải xây dựng và các loại hình khác bao gồm cả chất thải nguy hại. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 KCN, trong đó có 06 KCN đã và đang xây 

 
56 Được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 

tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

57 Theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại. 
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dựng hạ tầng thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất (KCN Phan Thiết GĐ 1, KCN 

Phan Thiết GĐ 2, KCN Hàm Kiệm I, KCN Hàm Kiệm II, KCN Sông Bình và 

KCN Tuy Phong), có 1 KCN Tân Đức đang thực hiện các công việc liên quan 

chuẩn bị đầu tư, xây dựng KCN, có 01 KCN Sơn Mỹ 1 đang trong giai đoạn giải 

toả đền bù và 01 KCN Sơn Mỹ 2 đang hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu và 

chuẩn bị đầu tư xây dựng. Ngoài ra, trên địa bàn còn có các CCN tập trung, các 

khu tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh có 35 

CCN, với tổng diện tích là 1.625,9 ha, đến nay đã có 27/35 CCN được thành lập 

(trong đó, có 15/35 CCN có nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp).  

Sự hình thành và đưa vào hoạt động của các KCN, CCN sẽ phát sinh một 

khối lượng CTR nhất định, tác động, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và kinh 

tế - xã hội tại mỗi khu vực với các mức độ khác nhau. 

Theo số liệu thống kê, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 

năm 2019 khoảng 1347,5 tấn; khối lượng được các chủ nguồn thải xử lý, tiêu hủy 

là 1.288,2 tấn chiếm tỷ lệ 95,6%; trong năm 2020 là 721,72 tấn trong đó khối 

lượng được các nguồn thải xử lý tiêu hủy là 702,2 tấn/ngđ chiếm tỷ lệ 97,2%. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 01 đơn vị được Bộ TNMT cấp giấy 

phép xử lý CTNH là Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO và đã đi vào 

hoạt động.  

b). Công tác thu, gom và xử lý chất thải công nghiệp 

Hiện nay, CTR công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát sinh không lớn, hầu hết 

các CTR công nghiệp phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp đều được thu 

gom, vận chuyển đến bãi chứa CTR để xử lý. Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý CTR 

công nghiệp gặp khó khăn do các cơ sở sản xuất công nghiệp phần lớn nằm rải 

rác trên khắp địa bàn của tỉnh, gây khó khăn cho quá trình thu gom, vận chuyển; 

bên cạnh đó việc tái chế và tái sử dụng từ CTR công nghiệp chưa được các doanh 

nghiệp quan tâm để giảm thiểu lượng CTR phải thu gom, xử lý, giảm tác động 

đến môi trường. CTR chủ yếu phát sinh từ: (i) các cơ sở sản xuất công nghiệp, 

chiếm 62% tổng lượng CTR; (ii) cơ sở kinh doanh dịch vụ, chiếm 30% tổng lượng 

CTR; và (iii) các loại hình khác chiếm khoảng 8%. Hoạt động thu, gom và xử lý, 

tái chế chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:  

(1). Đối với chất thải các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh chủ yếu được phát 

sinh từ khu công nghiệp Phan Thiết và các huyện lân cận. Thành phố Phan Thiết 

không có các nhà máy quy mô lớn, chủ yếu là các nhà máy, cơ sở sản xuất quy 

mô trung bình, nhỏ thuộc các ngành nghề như chế biến hải sản, sản xuất nước 

mắm, bột cá, gia công cơ khí, bao bì... các cơ sở thuộc loại hình này phát sinh 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

(2). Một số KCN đang hoạt động có lượng phát sinh CTR lớn như KCN 

Phan Thiết 1, Phan Thiết 2 và Hàm Kiệm, công tác thu gom CTR công nghiệp 
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phần lớn hiện đang được Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận 

đảm nhận. Theo đó: (i) khu xử lý CTR Bình Tú (thành phố Phan Thiết) xử lý 

CTR công nghiệp khu vực thành phố Phan Thiết (gồm KCN Phan Thiết 1 và Hàm 

Kiệm 1), do lượng CTR công nghiệp phát sinh tại 02 KCN này không lớn (2,5 

tấn/ngày), CTR công nghiệp được xử lý chung với CTR sinh hoạt đô thị; (ii) đối 

với CTR nguy hại tại KCN Phan Thiết 1 và Hàm Kiệm 1, các doanh nghiệp trong 

KCN tự hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển định lý và xử lý 

CTR nguy hại, vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh xử lý. 

c). Chất thải công nghiệp đặc thù 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 36 nhà máy điện vận hành, phát điện với 

tổng công suất 6.077 MW58, gồm các loại nhà máy nhiệt điện than, thủy điện, 

điện gió, điện mặt trời, điện diesel (huyện đảo Phú Quý). Ngoài tác động tích cực, 

việc phát triển năng lượng sẽ có những tác động xấu đến môi trường xung quanh 

như: đất đai, diện tích rừng do xây dựng nhà máy, rủi ro sự cố vỡ đập làm ảnh 

hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội dưới vùng hạ lưu, mất khả năng điều tiết 

nước dưới vùng hạ lưu; xảy ra tình trạng ô nhiễm khói, bụi khu vực xung quanh 

do vận hành nhà máy nhiệt điện nhất là nhiệt điện than, đặc biệt đối với tro, xỉ 

phát sinh đối với các nhà máy nhiệt điện than. Theo thiết kế, các nhà máy thuộc 

Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân được đưa vào hoạt động, lượng tro và xỉ thải ra 

khoảng 3.800.000 tấn/năm. Lượng tro (khô) phát sinh được chôn tại một bãi chôn 

lấp/ khu lưu trữ xỉ bên cạnh nhà máy nhiệt điện. Hiện nay, một doanh nghiệp 

đang sản xuất thí điểm gạch từ tro với hai dây chuyền sản xuất. 

2.4. Chất thải y tế 

a). Công tác quản lý nguồn phát sinh chất thải 

Theo báo cáo số 4971/SYT-NV ngày 8/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 

hiện nay trên địa bàn tỉnh có 152 cơ sở y tế trong đó 07 bệnh viện tuyến tỉnh (04 

bệnh viện đa khoa, 20 trung tâm y tế tuyến huyện; 02 bệnh viện đa khoa tự nhân; 04 

cơ sở dự phòng thuộc tỉnh; 124 trạm y tế/ phòng khám đa khoa khu vực; 05 phòng 

khám đa khoa tư nhận. Hoạt động y tế phát sinh tổng chất thải khoảng 2,61 tấn/ngđ 

(953,037 tấn/ngđ) trong đó chất thải thông thường là 1,98 tấn/ngày (721,941 tấn/năm 

~75% tổng lượng chất thải y tế); chất thải nguy hại không lây nhiễm 0,24 tấn/ngđ 

(89,228 tấn/năm ~ 10% tổng lượng chất thải y tế); chất thải lây nhiễm 0,39 tấn/ngđ 

(141,868 tấn/năm ~15% tổng lượng chất thải y tế).  

b). Công tác thu, gom và xử lý chất thải 

(1). Trước đây 12/16 bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư lò đốt CTR y 

 
58 Gồm: 04 nhà máy nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (4.284 MW), 07 nhà máy thủy điện (819,5 

MW); 03 nhà máy điện gió (60 MW); 21 nhà máy điện mặt trời (903,48 MW, tương đương 1.137,5 MWp); 01 

nhà máy điện diesel (huyện đảo Phú Quý, công suất 10 MW). 
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tế (05 cơ sở y tế tuyến tỉnh: bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực 

Nam Bình Thuận, Bắc Bình Thuận, bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, bệnh viện 

phổi; 07 cơ sở y tế tuyến huyện: Trung tâm y tế các huyện, thành phố Tuy Phong, 

Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Phú Quý). 

Tuy nhiên, đến nay hầu như các lò đốt không hoạt động do bị hư hỏng, tốn nhiên 

liệu, rác thải đốt không tiêu hủy hết, phát sinh khói đen ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. Do đó, 15/16 bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã ký 

hợp đồng với các công ty có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y 

tế để xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý chất thải y tế từ dự án Hỗ trợ xử lý chất 

thải bệnh viện của Bộ Y tế từ nguồn vay của Ngân hàng thế giới tại 04 bệnh viện 

gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận; Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã La 

Gi đã đi vào hoạt động, theo đó CTR y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được 

thu gom và xử lý theo mô hình cụm tại 04 bệnh viện này (đã xây lắp bể chứa chất 

thải nguy hại, nhà lưu trữ chất thải và đặt thiết bị xử lý bằng phương pháp hấp).  

Cụ thể tình hình xử lý CTR y tế như sau:  

- Chất thải thông thường: Các cơ sở khám, chữa bệnh hợp đồng với UBND 

huyện, Ban Quản lý công trình công cộng huyện để vận chuyển và xử lý. 

- Chất thải nguy hại lây nhiễm: Đa số các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa 

bàn hợp đồng với Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thu gom xử lý theo mô hình cụm. 

Tuy nhiên còn một số cơ sở xử lý tại lò đốt đơn vị hoặc ký hợp đồng với đơn vị 

tư nhân có chức năng thu gom, xử lý đã được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp 

phép xử lý chất thải y tế với tần suất thu gom 03 lần/tuần.  

Tỉnh (Sở Y tế) đã và đang triển khai, hoàn thiện mô hình xử lý cho 04 cụm 

xử lý chất thải, cụ thể: 

- Cụm 1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh59. Trong đó, hệ thống cắt hấp khử khuẩn 

công suất 65 kg/mẻ/75 phút đi vào hoạt động từ cuối năm 2018 đến nay để xử lý 

chất thải y tế nguy hại lây nhiễm tại bệnh viện và các cơ sở y tế trong cụm. Hiện 

tại hệ thống xử lý công suất trung bình 150kg/ngày, công suất hoạt động tối đa 

 
59 Xử lý chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) của đơn vị và các cơ sở y tế khu vực lân cận Bệnh viện Đa khoa An 

Phước; Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc; Bệnh viện Lao và bệnh Phổi; Bệnh viện Da liễu; Bệnh viện Y học cổ truyền 

- Phục hồi chức năng; Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết; Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc; Trung tâm 

Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Mắt; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Chăm sóc Sức 

khỏe sinh sản; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - 

Bướu cổ; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm. Trạm Y tế thuộc các xã, phường của thành phố Phan Thiết, bao gồm: Đức Nghĩa, Hàm Tiến, 

Thanh Hải, Thiện Nghiệp, Phú Tài, Phong Nẫm, Phú Trinh, Phú Hài, Lạc Đạo, Đức Long, Hưng Long, Bình 

Hưng, Phú Thủy, Tiến Lợi, Đức Thắng, Xuân An, Tiến Thành; trạm Y tế các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, 

bao gồm: Hàm Thắng, Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Chính, Hàm Phú, Đa Mi, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Thuận Minh, 

Ma Lâm, Thuận Hòa, Hàm Trí, La Dạ, Đông Tiến, Hàm Đức; Phòng khám Đa khoa Khu vực Mũi Né thuộc thành 

phố Phan Thiết; Phòng khám Đa khoa Khu vực: Phú Long, Đông Giang thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. 
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khoảng 300 kg/ngày. 

- Cụm 2: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận (huyện Bắc Bình)60 

Hệ thống xử lý chất thải lây nhiễm bằng công nghệ hấp ướt kết hợp nghiền cắt 

với công suất 35 kg/mẻ. Đến nay hệ thống đã đáp ứng xử lý chất thải y tế lây 

nhiễm trong bệnh viện và các cơ sở y tế trong cụm. 

- Cụm 3: Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi61 Hệ thống xử lý chất thải lây 

nhiễm bằng công nghệ hấp ướt kết hợp nghiền cắt với công suất 65 kg/mẻ. Đến 

nay hệ thống đã đáp ứng xử lý chất thải y tế lây nhiễm trong bệnh viện và các cơ 

sở y tế trong cụm. 

- Cụm 4: Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận (huyện Đức Linh)62 

Hệ thống xử lý chất thải lây nhiễm bằng công nghệ hấp ướt kết hợp nghiền cắt 

với công suất 20-25 kg/mẻ. Đến nay hệ thống đã đáp ứng xử lý chất thải y tế lây 

nhiễm trong bệnh viện và các cơ sở y tế trong cụm. 

(2). Hiện còn 01 đơn vị (TTYT Hàm Tân) sử dụng lò đốt để xử lý rác tại trung 

tâm (thiết bị do Sở y tế cấp), lò đốt 2 buồng và thực hiện đốt rác 17h hàng ngày, 

công suất 50kg/lần. Hiện lò đã sửa chữa và thay thế đầu đốt mới trong năm 2021. 

(3). Riêng trung tâm Quân dân y Phú Quý và Trạm Y tế các xã thuộc huyện 

đảo Phú Quý, bao gồm: Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh: vẫn sử dụng nồi hấp 

dụng cụ để hấp chất thải sau đó đốt thủ công tại các hố rác trong cơ sở. 

3. Thực trạng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

3.1. Bảo tồn thiên nhiên 

Tỉnh Bình Thuận có 04 khu bảo tồn thiên nhiên63, trong đó có 02 khu bảo 

 
60 Xử lý CTYTNH của đơn vị và các cơ sở y tế sau: Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình; Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phong; Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, bao gồm: Hồng Phong, Hồng Thái, Phan Thanh, Chợ 

Lầu, Phan Sơn, Bình An, Sông Bình, Phan Hiệp, Phan Điền, Phan Tiến, Phan Hòa, Phan Rí Thành, Phan Lâm, 

Bình Tân, Hòa Thắng, Sông Lũy, Hải Ninh, Lương Sơn. Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Tuy Phong, bao 

gồm: Liên Hương, Phan Dũng, Hòa Minh, Vĩnh Hảo, Chí Công, Bình Thạnh, Phú Lạc, Phước Thể, Vĩnh Tân, 

Phong Phú, Hòa Lạc; Phòng khám Đa khoa Khu vực Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong. 

61 Xử lý CTYTNH của đơn vị và các cơ sở y tế sau: Trung tâm Y tế thị xã La Gi; Trung tâm Y tế huyện Hàm 

Thuận Nam; Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân; Trạm Y tế thuộc các xã, phường của thị xã La Gi, bao gồm: Tân 

Tiến, Tân Bình, Tân Phước, Bình Tân, Tân An, Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện; Trạm Y tế các xã, thị trấn 

thuộc huyện Hàm Thuận Nam, bao gồm: Mỹ Thạnh, Tân Thành, Hàm Kiệm, Mương Mán, Hàm Cường, Hàm 

Thạnh, Thuận Nam, Tân Lập, Hàm Minh, Hàm My, Thuận Quý; Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân, 

bao gồm: Tân Phúc, Tân Đức, Tân Nghĩa, Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân, Sơn My, Thắng Hải; Phòng khám Đa 

khoa Khu vực Tân Hải thuộc thị xã La Gi. Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Thuận, Hàm Cần thuộc huyện Hàm 

Thuận Nam; Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Minh, Tân Thắng thuộc huyện Hàm Tân. 

62 xử lý CTYTNH của đơn vị và và các cơ sở y tế sau: Trung tâm Y tế huyện Đức Linh; Trung tâm Y tế huyện 

Tánh Linh; Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Linh, bao gồm: Đức Tài, Vũ Hòa, Đức Tín, Nam Chính, 

Đức Hạnh, Tân Hà, Đa Kai, Sùng Nhơn, Võ Xu, Đông Hà; Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc huyện Tánh Linh, bao 

gồm: Lạc Tánh, Đức Bình, Đức Tân, La Ngâu, Huy Khiêm, Đồng Kho, Nghị Đức, Suối Kiết, Đức Phú, Đức 

Thuận, Măng Tố, Gia Huynh, Gia An; Phòng khám Đa khoa Khu vực Trà Tân, Mê Pu thuộc huyện Đức Linh; 

Phòng khám Đa khoa Khu vực Bắc Ruộng thuộc huyện Tánh Linh. 

63 Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
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tồn trên cạn (gồm: khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu và khu bảo tồn thiên nhiên 

Núi Ông) và 02 khu bảo tồn biển (gồm: khu bảo tồn biển Hòn Cau và khu bảo 

tồn biển Phú Quý). 

Bảng 15. Các khu bảo tồn của tỉnh Bình Thuận 

TT 
Khu 

bảo tồn 
Địa điểm 

Diện 

tích 

(ha) 

Phân hạng 
Phân 

loại 

Quy 

hoạch 
Quyết định thành lập 

1 Tà Kóu 

Hàm 

Thuận 

Nam 

8.407 
Dự trữ 

thiên nhiên 

Trên 

cạn 
2020 

Quyết định số 791/TTg ngày 

26/10/1996 của Thủ tướng 

Chính phủ 

2 Núi Ông Tánh Linh 23.834 
Dự trữ 

thiên nhiên 

Trên 

cạn 
2020 

Quyết định số 14/QĐ-TTg 

ngày 19/10/1992 và Quyết 

định số 50/2001/QĐ-TTg 

ngày 10/4/2001 của Thủ 

tướng Chính phủ 

3 Hòn Cau Tuy Phong 12.500 
Dự trữ 

thiên nhiên 
Biển 2020 

Quyết định số 2606/QĐ-

UBND ngày 15/11/2010 của 

UBND tỉnh 

4 Phú Quý  Phú Quý 18.980 
Dự trữ 

thiên nhiên 
Biển 2020 Chưa thành lập mới 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

a). Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu 

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Tà Kóu được thành lập vào năm 1996, cách 

thành phố Phan Thiết khoảng 20 km. Khu bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi) gồm có núi 

Tà Kóu cao 697 m và rộng 1.104 ha và một diện tích ven biển rộng 10.762 ha gồm 

chủ yếu đất cát ven biển. Vùng đệm 5.957 ha bao gồm các hệ sinh thái nhân tạo và 

đất bỏ hoang nằm trong địa bàn các xã: Hàm Minh, Tân Thành, Tân Thuận, Thuận 

Quý, Hàm Cường. KBTTN Tà Kóu có những đặc trưng như sau: 

(1). Về hệ sinh thái: khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu có các kiểu hệ sinh 

thái chính gồm: Rừng nhiệt đới thường xanh núi thấp; rừng nhiệt đới bán rụng lá 

núi thấp; rừng nhiệt đới lá rộng rụng lá mùa khô; rừng thưa cây họ Dầu; sinh cảnh 

cây bụi cồn cát ven biển; đất trũng ngập nước. 

(2). Về loài: Theo kết quả nghiên cứu của dự án nâng cao năng lực bảo tồn và 

nhận thức về đa dạng sinh học (VN CBD 600174) đã ghi nhận được ở khu bảo tồn 

thiên nhiên Tà Kóu có hơn 1.200 loài thực vật; 454 loài động vật, trong đó có 62 loài 

thú, 142 loài chim, 65 loài bò sát, 25 loài ếch nhái và 160 loài côn trùng. Trong đó: 

- Thực vật: có ít nhất 33 loài thực vật được ghi tên trong Danh lục đỏ thế 

giới (IUCN, 2009) và/hoặc Sách đỏ Việt Nam (2007) đã được ghi nhận ở Khu 

bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu như Gõ đỏ, Vên vên, Thiên tuế, Xây...  

- Động vật: có ít nhất 32 loài động vật quý hiếm và nguy cấp được ghi nhận 

chắc chắn là đang tồn tại trong khu bảo tồn như Chà vá chân đen (Pygathrix 
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nigripes), Voọc bạc Trường Sơn (Trachypithecus margarita), Khỉ mặt đỏ (Macaca 

arctoides), Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), Gà lôi hồng tía (Lophura diardi), 

Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron Germaini), Kỳ đà hoa (Varanus salvator), Cua đinh 

(Amyda cartilaginous), Ếch giun (Ichthiophis bannanicus)...   

(3). Về nguồn gen: Hiện nay địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu để 

quản lý, khai thác nguồn gen động, thực vật hoang dã. Chỉ mới bước đầu thu mẫu 

để phân tích ADN của hai loài Chà Vá Chân Đen và Voọc Bạc Trường Sơn trong 

Dự án điều tra, giám sát cá thể loài và nghiên cứu tập tính sinh thái học của hai 

loài này do đại học Colorado-Hoa kỳ, Viện sinh thái học Miền nam và Khu bảo 

tồn thiên nhiên Tà Kóu thực hiện. 

(4). Về dịch vụ hệ sinh thái: du lịch sinh thái (Khu du lịch cáp treo núi Tà 

Cú) hiện nay là địa điểm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, khám phá, 

tham gia các trò chơi giải trí và hành hương lễ phật.  

b). Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông 

Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông có diện tích 24.355 ha trên địa bàn hành 

chính 02 huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Nam. Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông 

có nhiều đỉnh núi cao 1.000 m, đặc biệt có đỉnh Núi Ông cao 1.302 m. Khu vực 

này là điểm giao thoa về địa lý và hệ sinh thái giữa khu vực Nam Trung Bộ và 

khu vực miền Đông Nam Bộ. Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông có thảm thực vật 

rộng lớn, tỷ lệ độ che phủ rừng của khu bảo tồn chiếm tới 93%. Vì vậy, nơi đây 

có sự đa dạng sinh học rất cao, là nơi sinh sống của trên 1.000 loài động thực vật. 

KBTTN Núi Ông có những đặc trưng như sau: 

(1). Về hệ sinh thái: có các kiểu hệ sinh thái chính như rừng kín thường 

xanh; rừng hỗn giao tre, gỗ; rừng tre thuần loại; rừng kín nửa thường xanh; rừng 

kín rụng lá; rừng cây lùn núi cao. 

(2). Về loài: Theo kết quả điều tra của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 

vật năm 2010, khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông có: 763 loài thực vật, nằm trong 

4 ngành thực vật chính thuộc 138 họ và 466 chi, có 55 loài thực vật bị đe dọa ở 

cấp quốc gia và/hoặc quốc tế. Trong đó có lòai Erythorophleum fordii oliv. Lim 

là loài cây gỗ lớn thuộc họ vang (Caesalpininoideae) mới phát hiện có phân bố tự 

nhiên ở khu vực Núi Ông; có 314 loài động vật. Trong đó: 

- Về thú: 83 loài thú (25 loài được ghi nhận trong Sách đỏ IUCN 2009 từ 

bậc NT (sắp bị đe dọa) đến EN (nguy cấp). Số loài được ghi vào Sách đỏ Việt 

Nam là 32 loài). 

- Về chim: 165 loài đã tổng hợp được 8 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam 

(2007), 6 loài có tên trong Danh lục đỏ IUCN, 12 loài bị cấm buôn bán theo Nghị 

định số 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

- Về bò sát, ếch nhái: Đã xác định được 20 loài ếch nhái thuộc 6 họ và 46 
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loài bò sát thuộc 11 họ. Trong các loài ếch nhái có 2 loài (Ếch cây trung bộ và 

Ếch cây kio) đang ở tình trạng sẽ nguy cấp (VU) loài ếch cây cựa (Rhacophorus 

calcaneus) sắp bị đe dọa (NT). Trong các loài bò sát có loài Tắc kè (Gekko gecko) 

ở bậc VU - sẽ nguy cấp (SĐVN, 2007). Loài trăn gấm (Python reticulatus) bị đe 

dọa bậc CR (SĐVN, 2007). Hai loài rùa là rùa đất lớn (Heosemys grandis) có 

mức độ đe dọa bậc VU (IUCN, 2009; SĐVN, 2007) và Rùa núi vàng (Indotestudo 

elongata) có mức độ đe dọa bậc EN (IUCN, 2009; SĐVN, 2007). 

(3). Về nguồn gen: tình trạng suy giảm đa dạng sinh học tại khu bảo tồn 

đang diễn ra và có nguy cơ tiếp tục suy giảm trong thời gian tới. 

(4). Về dịch vụ hệ sinh thái: với hệ động thực vật đa dạng và phong phú, 

Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông là kho tàng tài nguyên quý giá của quốc gia, 

bên cạnh chức năng sinh thái về phòng hộ bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa 

học thì giá trị phát triển du lịch theo hướng nghỉ dưỡng, sinh thái rất cao. Quy 

hoạch phát triển du lịch sinh thái thác Bà nằm trong KBTTN Núi Ông rộng 250 

ha (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 

10/3/20090, trong đó, các sản phẩm của khu du lịch rất đa dạng: du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, tham quan thác, hệ sinh thái rừng tự nhiên, thể thao leo núi, công 

viên rừng sinh thái, tìm hiểu bản sắc văn hoá dân tộc... Trong tổng số 250 ha diện 

tích quy hoạch du lịch có 106,30 ha thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt (nghiêm cấm 

tác động), còn lại là diện tích thuộc khu vực phục hồi tái sinh rừng với mục đích 

bảo tồn và tác động thấp nhất đến môi trường tự nhiên. Do đó, phân khu chức 

năng của khu du lịch thác Bà được xác định gồm hai phân khu chính:  

- Trung tâm dịch vụ vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng có quy mô hơn 30 ha 

thuộc khu phục hồi tái sinh rừng, sử dụng diện tích đất trống để bố trí các hạng 

mục công trình xây dựng: khu dịch vụ, trung tâm thông tin du lịch, nhà nghỉ, bán 

quà lưu niệm, khu vui chơi giải trí, khu vườn bảo tồn cảnh quan, các trại dã ngoại, 

công viên cây xanh, vườn lan…với mật độ cây xanh chiếm 85% diện tích đất. 

- Diện tích quy hoạch khu du lịch thác Bà nằm trong khu rừng đặc dụng 

thuộc KBTTN Núi Ông để đảm bảo quy định bảo vệ nghiêm ngặt, cấm tác động 

sẽ triển khai các hoạt động: khu nuôi thú hoang dã (100 ha), giới thiệu cảnh quan 

sinh vật (41 ha). 

Hiện nay, khu du lịch thác Bà là một trong những điểm thu hút khách du 

lịch vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên, bên cạnh việc khai thác du lịch, để đảm bảo đa 

dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan KBTTN Núi Ông, chính quyền địa phương cần 

giám sát chặt chẽ các hoạt động, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

của người dân địa phương cũng như khách du lịch.  

c). Khu bảo tồn biển Hòn Cau 

Khu bảo tồn biển Hòn Cau nằm trong ngư trường có hệ tài nguyên đa dạng 
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và phong phú với diện tích 12.500 ha, gồm các hệ sinh thái điển hình như rạn san 

hô, thảm cỏ biển... phân bố xung quanh đảo. Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy 

về phân khu và các loài động, thực vật đặc trưng ở khu vực này, gồm: 

(1). Diện tích vùng biển tự nhiên: 12.360 ha, trong đó: phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt: 1.250 ha; phân khu phục hồi sinh thái: 808 ha; phân khu phát triển: 

9.232 ha; vùng đệm: 1.210 ha. 

Tổng diện tích đất liền đảo Hòn Cau: 140 ha, trong đó: Phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt: 140 ha. 

(2). Hệ sinh thái biển, gồm: 

- Rạn san hô: có 234 loài san hô tạo rạn thuộc 61 giống và 18 họ san hô 

cứng tạo rạn, 28 loài san hô mềm, 2 loài san hô sừng và 2 loài thủy tức san hô. 

Số lượng loài san hô cứng tạo rạn dao động từ 21-37 loài. 

- Rong và cỏ biển: Thảm cỏ biển thưa thớt (độ phủ <10%); chủ yếu là cỏ lá 

xoan (Halophila ovalis). Tổng số có 163 loài, trong đó 44 loài thuộc nhóm vi tảo. 

- Thực vật phù du: Có trên 175 loài thuộc 3 ngành. 

- Cá rạn san hô: Tổng số có 324 loài thuộc 115 giống và 41 họ; các họ cá 

có số lượng loài cao là họ: cá Thia, Bàng chài, cá Bướm, cá Mó, cá Hồng, cá Đuôi 

gai, cá Sơn. 

- Thân mềm: Tổng số có 119 loài thuộc 71 giống và 42 họ thân mềm, thuộc 

lớp chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ (Bivalvia). 

- Da gai: Có trên 32 loài thuộc 27 giống và 20 họ da gai kích thước lớn. Số 

lượng loài của mỗi họ là không nhiều (1- 2 loài), ngoại trừ họ Hải sâm 

(Holothuriidae: 5 loài) và họ Cầu gai (Diadematidae: 3 loài). 

- Giáp xác: Có 46 loài, trong đó có nhiều loài quan trọng và có giá trị kinh 

tế cao. Hòn Cau cũng được xem là nơi phân bố của Tôm hùm bông Panulirus 

ornatus và Tôm hùm đỏ Panulirus versicolor. 

- Khu bảo tồn biển Hòn Cau là bãi đẻ của Rùa biển (Chelonia mydas), động 

vật thuộc loài nguy cấp (EN) trong sách đỏ của IUCN. 

- Nguồn cá giống: Gồm các nhóm cá có giá trị kinh tế như cá trích, cá mú, 

cá bớp, cá cơm, cá suốt… và các loại cá rạn. 

d). Khu bảo tồn biển Phú Quý:  

Khu bảo tồn biển Phú Quý, cách thành phố Phan Thiết khoảng 100 km về 

phía đông. Đảo Phú Quý trước đây là miệng núi lửa, có 2.300 ha là thềm lục địa. 

Điểm cao nhất trên đảo là núi Cấm Đất cao 106 m. Hòn đảo được bao quanh bởi 

đai san hô dày, điểm sâu nhất là 42 m. Các vùng nước biển xung quanh chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ của nham thạch. Về phía tây bắc Đảo Phú Quý, và trong ranh 
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giới khu bảo tồn biển được Ngân hàng Phát triển Châu Á đề xuất (1999) có nhiều 

dải đá ngầm.  

Hiện nay, khu bảo tồn biển Phú Quý chưa được thành lập và chưa có Ban 

quản lý. Đồng thời, giá trị đa dạng sinh học của khu bảo tồn biển Phú Quý chưa 

được nghiên cứu chi tiết. Tuy nhiên, qua điều tra sơ bộ đã ghi nhận được 70 loài 

thực vật ở cạn, 72 loài tảo biển, 134 loài san hô cứng và 15 loài nhuyễn thể. Có 

một khu vực san hô rộng lớn ở vùng biển khơi của đảo Phú Quý, tại đó có các 

loài Acropora spp. và Pocillopora spp. chiếm ưu thế. Ngoài khơi xa về tận cùng 

phía tây của đảo có dải đá ngầm bằng phẳng rộng tới 600 m tạo thành một dải 

đầm phủ đầy thảm cỏ biển (ADB 1999). Ngoài ra, có thông tin là loài Bò biển 

Dugong dugon - sắp bị đe dọa trên toàn cầu đôi khi xuất hiện tại các bãi cỏ biển 

nhỏ trong khu đề xuất bảo tồn biển (N. Cox in litt. 2003). 

3.2. Đa dạng sinh học  

a). Diễn biến hệ sinh thái rừng 

(1). Theo kết quả kiểm kê rừng được công bố tại Quyết định số 874/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh thì trên địa bàn tỉnh có các trạng thái rừng như sau: 

- Phân theo nguồn gốc gồm: Rừng tự nhiên (Rừng thứ sinh); rừng trồng (trồng 

mới trên đất chưa có rừng; trồng lại trên đất đã có rừng; tái sinh chồi rừng trồng). 

- Phân theo điều kiện lập địa: Rừng trên núi đất; rừng trên núi đá; rừng trên 

đất ngập nước (rừng ngập mặn, rừng ngập phèn, rừng ngập ngọt); rừng trên cát. 

- Rừng phân theo loài cây: Rừng gỗ (rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc 

nửa rụng lá, rừng gỗ lá rộng rụng lá, rừng gỗ lá kim, rừng gỗ hỗn giao lá rộng và 

lá kim); rừng tre nứa; rừng hỗn giao gỗ và tre nứa. 

- Đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: Đất có rừng trồng chưa 

thành rừng; đất trống có cây gỗ tái sinh; đất trống không có cây gỗ tái sinh; núi 

đá không cây; đất có cây nông nghiệp; đất khác trong lâm nghiệp. 

(2). Theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Bình Thuận năm 2019, hiện trạng diện tích 

rừng tỉnh Bình Thuận đến 31/12/2019 như sau: 

- Tổng diện tích có rừng và diện tích rừng đã trồng chưa thành rừng là 

340.518,70 ha; trong đó: (i) Tổng diện tích đất có rừng: 336.405,42 ha (rừng tự 

nhiên có 288.675,94 ha; rừng trồng có 47.729,48 ha); (ii)  Diện tích đã trồng 

chưa đạt tiêu chí thành rừng: 4.113,28 ha. 

- Tổng diện tích có rừng và diện tích rừng đã trồng chưa thành rừng là 

340.518,70 ha. Phân theo chủ quản lý, trong đó: Ban quản lý rừng đặc dụng  

31.571,07 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ 242.438,53 ha; Tổ chức kinh tế và khoa 

học công nghệ, đào tạo, giáo dục 31.662,19 ha; Lực lượng vũ trang 15.947,78 ha; 



221 

Hộ gia đình cá nhân 12.965,71 ha; Doanh nghiệp nước ngoài 5,5 ha; Ủy ban nhân 

dân các xã 5.927,92 ha. 

- Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn tỉnh Bình 

Thuận năm 2019 là: 336.405,42 ha, tỷ lệ che phủ là 43,06 %. Đến năm 2020, theo 

kết quả theo dõi diễn biến rừng, tổng diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp: 

350.947,74 ha; trong đó (i) diện tích đất có rừng: 330.510,27 ha (gồm diện tích 

có rừng tự nhiên: 295.828,18 ha, diện tích rừng trồng: 34.682,09 ha); (ii) diện tích 

đất chưa có rừng 20.437,47 ha. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ 

che phủ toàn tỉnh Bình Thuận năm 2020: 341.371,4 ha, tỷ lệ độ che phủ đạt 43%. 

(3). Điều kiện khí hậu của Bình Thuận, có mùa khô hạn kéo dài nên khả 

năng bị cháy rừng vào mùa khô hàng năm là rất lớn. Cháy rừng gây thiệt hại đáng 

kể đối với đa dạng sinh học. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh từ đầu tháng 01 đến 

tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh có 16 trường hợp cháy thực bì dưới tán rừng với 

diện tích 25,6 ha; các vụ cháy chủ yếu cháy trảng cỏ, cây bụi, lá khô dưới tán 

rừng được huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng. 

Nguyên nhân các vụ cháy là do đối tượng sử dụng lửa lấy mật ong, bắt tắc kè, trẻ 

em chăn bò sử dụng lửa bất cẩn, đối tượng vào rừng hút thuốc không dập tàn,… 

Theo báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Thuận64, tình trạng phá rừng, lấn 

chiếm đất lâm nghiệp, săn bắt động vật hoang dã vẫn còn xảy ra, các hệ sinh thái 

rừng bị suy giảm về diện tích và chất lượng; một số loài động thực vật rừng nguy 

cấp quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ và các loài thông thường vẫn bị suy giảm 

về số lượng và có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị thu hẹp vùng phân bố. Nhìn chung, 

đa dạng hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học tại Bình Thuận vẫn đứng trước 

nguy cơ bị suy giảm. 

b). Diễn biến hệ sinh thái biển 

(1). Về đặc điểm hệ sinh thái biển 

Vùng biển Bình Thuận là một trong 03 ngư trường lớn nhất của cả nước. 

Thềm lục địa thuộc tỉnh mở rộng dần từ Bắc đến Nam. Tại vùng biển Bình Thuận 

có 02 dòng chảy Bắc - Nam và hiện tượng nước trồi, giàu khối động thực vật phù 

du, tạo ra tiềm năng về tài nguyên sinh vật biển. Trữ lượng hải sản từ 220 đến 

240 ngàn tấn, phong phú về chủng loại với nhiều loại hải đặc sản quý hiếm có giá 

trị kinh tế cao. 

Theo báo cáo của Chi Cục Thủy sản năm 2019 cho thấy tổng trữ lượng cá 

biển ước tính 220.000 - 240.000 tấn, khả năng khai thác 100-120 nghìn tấn/năm. 

Trong đó, cá nổi chiếm 60% tập trung ở 3 ngư trường chính là Phan Thiết, Hàm 

 
64 Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
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Tân và đảo Phú Quý; cá đáy chiếm 40%, các bãi cá đáy thường nằm ở độ sâu lớn 

hơn 30-50 m. Các bãi cá này thường nằm ngoài khơi vịnh Phan Rí, phân bố ở mật 

độ cao (> 1.000 kg/giờ kéo lưới đáy), chiếm diện tích khoảng 170.000 ha. Trữ 

lượng động vật 2 mảnh vỏ trên 50.000 tấn. Khả năng khai thác hàng năm từ 

25.000-30.000 tấn, phân bố chủ yếu dọc theo ven biển ở khu vực từ bờ ra đến 20 

m nước và tập trung nhiều ở các bãi Lai Khế, Hòn Rơm, Cù Lao Cau, Phan Rí 

Cửa. Trong đó có các loài có giá trị kinh tế và khả năng khai thác cao như sò lông, 

sò điệp, dòm, nâu, điệp Nhật Bản, điệp nguyệt. Trữ lượng hải đặc sản trên 40.000 

tấn, khả năng khai thác 8.000 tấn/năm. 

Tuy nhiên, hệ sinh thái biển đang bị ảnh hưởng bởi các hoạt động kinh tế - 

xã hội trên địa bàn65: 

- Trữ lượng và thành phần loài hải sản ở vùng biển ven bờ của tỉnh ngày 

càng bị suy giảm trầm trọng. Các bãi hải đặc sản gần bờ bị khai thác cạn kiệt, 05 

loài đặc sản đặc trưng, có giá trị kinh tế cao (Sò Lông, Điệp quạt, Bàn mai, Dòm 

nâu, Nghêu lụa) bị suy giảm nghiêm trọng. Các đàn cá nổi áp lộng theo mùa gió 

thưa dần. Các bãi cá đáy, bãi tôm biển bị suy giảm mạnh về trữ lượng, thành phần 

loài do sự hủy hoại, tàn phá bởi các hoạt động của nghề lưới kéo, sử dụng chất nổ. 

Hệ sinh thái và nền đáy biển bị cào xới làm mất đi sinh cảnh, nơi sinh sống, sinh 

sản, nơi kiếm ăn của nhiều loài thủy sản. Một số khu vực bãi rạn san hô, rạn đá 

ngầm, thảm rong và cỏ biến có tính đa dạng sinh học cao bị xâm hại thường xuyên.  

- Môi trường, hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng, nhiều loài có mức độ nguy 

cấp và nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng ngày càng lớn. Số lượng tàu thuyền công 

suất nhỏ hoạt động ven bờ cao, đặc biệt nghề lưới kéo ảnh hưởng đến nguồn lợi 

và các hệ sinh thái ven bờ. Tình trạng vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn còn 

diễn ra, đặc biệt là các nghề giã cào bay vi phạm tuyến, khai thác hải sản non, 

khai thác trong mùa cấm, sử dụng chất nổ, kích điện để khai thác thủy sản làm 

hủy hoại môi trường sinh thái; hoạt động khai thác các loài quý hiếm như san hô, 

sò tai tượng, hải sâm vẫn còn diễn ra làm mất cân bằng và có nguy cơ cạn kiệt.  

- Sự phát triển của các hoạt động kinh tế, xã hội trên bờ và trên biển trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, làm giảm 

tính đa dạng sinh học biển; một số bãi đẻ, bãi giống thủy sản, rùa biển, hệ sinh 

thái sản hô, thảm cỏ biển ven bờ bị thu hẹp.  

(2). Về bảo tồn thiên nhiên biển 

Trên vùng biển tỉnh Bình Thuận có 02 khu bảo tồn biển được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của 

cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 45/QĐ-TTg 

 
65 Báo cáo số 290/BC-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
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ngày 08/01/2014, gồm: 

- Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc huyện Tuy Phong rộng 12.500 ha với 

146 loài san hô, 78 loài động vật phù du, 107 loài động vật đáy và loài cá rạn san 

hô do Ban quản lý Khu bảo tồn quản lý. Được đánh giá là vùng biển có các rạn 

san hô còn giữ được độ bao phủ cao. Đây cũng là nơi có rùa biển đẻ và đặc biệt 

là loài trai tai tượng khổng lồ phân bố khắp khu vực này. Cù Lao Câu còn có rất 

nhiều các loài cá cảnh biển hiếm có. Vì vậy, nếu kết hợp với giữ gìn đa dạng sinh 

học và các hệ sinh thái để phục vụ cho du lịch lặn biển, hoặc ngắm san hô qua tàu 

đáy kính có thể mang lại lợi ích kinh tế cho người dân sống quanh vùng. Các rạn 

san hô tập trung chủ yếu ở Cù Lao Câu. Đây là vùng có đa dạng sinh học cao nhất 

về khu hệ san hô mềm tại Việt Nam, với khoảng hơn 65 chi. 

- Khu bảo tồn biển đảo Phú Quý rộng 18.980 ha đang trong giai đoạn nghiên 

cứu để thiết lập Khu bảo tồn. Đảo Phú Quý trước kia nằm trong miệng núi lửa, có 

2.300 ha là thềm lục địa. Điểm cao nhất là núi Cấm Đất (106 m). Theo kết quả nghiên 

cứu sơ bộ66, thành phần loài và nguồn lợi Hòn đảo được bao quanh bởi đai san hô 

dày, điểm sâu nhất là 42 m. Các vùng nước biển xung quanh chịu ảnh hưởng mạnh 

mẽ của nham thạch. Về phía Tây Bắc đảo Phú Quý, và trong ranh giới khu bảo tồn 

biển có nhiều dải đá ngầm. Qua điều tra sơ bộ ghi nhận được 70 loài thực vật ở cạn, 

72 loài tảo biển, 134 loài san hô cứng và 15 loài nhuyễn thể. Có một khu vực san hô 

rộng lớn ở vùng khơi của đảo Phú Quý... Ngoài khơi xa, về tận cùng phía Tây của 

đảo có dải đá ngầm bằng phẳng rộng tới 600m2, phủ đầy cỏ biển. Ngoài ra, có thông 

tin là loài bò biển Dugong dugon - sắp bị đe dọa trên toàn cầu đôi khi xuất hiện tại 

các bãi cỏ biển nhỏ trong khu đề xuất bảo tồn biển Phú Quý.  

c). Loài và nguồn gen 

(1). Đa dạng loài sinh vật 

- Loài sinh vật trên cạn:  

Theo Báo cáo kỹ thuật về giá trị đa dạng sinh học, sự phân bố của các loài 

quan trọng và các mối đe dọa đối với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ông do Quỹ 

Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) cho kết quả tổng số loài thực vật bậc cao 

là 763 loài, thuộc 466 chi và 138 họ; 315 loài động vật, gồm 83 loài thú, 165 loài 

chim, 46 loài bò sát và 20 loài ếch nhái. 

Theo kết quả nghiên cứu của dự án Nâng cao năng lực bảo tồn và nhận 

thức về Đa dạng Sinh học ở khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (VN CBD 600174) 

do Ủy ban IUCN của Hà Lan (IUCN NL) tài trợ cho Trung tâm Đa dạng Sinh học 

và Phát Triển thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới thông qua Chương trình tài trợ hệ 

sinh thái (Ecosystem Grants Programme - EGP), thực hiện trong hai năm (2008- 

 
66 Nguyễn Hữu Đại cùng các cộng sự (Viện Hải dương học Nha Trang). 
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2010) đã ghi nhận được hơn 1.200 loài thực vật; 454 loài động vật, trong đó có 

62 loài thú, 142 loài chim, 65 loài bò sát, 25 loài ếch nhái và 160 loài côn trùng. 

- Loài sinh vật biển: 

Theo đánh giá, nguồn lợi hải sản vùng biển Bình Thuận khá đa dạng và 

phong phú, gồm nhiều chủng loại. Trong đó: loài cá ven bờ có 641 loài nằm trong 

364 giống, 140 họ, 28 bộ, 02 lớp (loài cá có giá trị sử dụng vùng biển ven bờ có 

295 loài, chiếm 46% tổng loài); loài cá khai thác tự nhiên gồm 140 loài (có 53 

loài được khai thác thường xuyên, nhất là cá Nục Sò, Nục Thuôn); loài cá tiềm 

năng làm cảnh có 183 loài (trong đó có thể nuôi thương phẩm có 49 loài). 

Ngoài ra, vùng biển tỉnh Bình Thuận có khoảng 20 loài mực, trong đó có 

06 loài mực Nang, 04 loài mực ống, 02 loài mực lá chiếm tỉ trọng cao trong khai 

thác. San hô có trên 146 loài, trên 100 loài động vật phù du, nhóm động vật giáp 

xác cũng phong phú với nhiều loài có giá trị kinh tế như Tôm, Ghẹ, Cua... các 

loài da gai có Hải sâm, Cầu gai, Huệ biển, Sao biển... Riêng hệ thống loài sinh 

vật của Khu bảo tồn biển Hòn Cau mang đặt tính của hệ sinh thái rạn san hô, bao 

gồm 324 loài thuộc 115 giống và 41 họ; các họ cá có số lượng loài cao, nhuyễn 

thể 2 mảnh vỏ, động vật thân mềm… 

(2). Đa dạng về nguồn gen 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận chưa xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, khai 

thác nguồn gen động, thực vật hoang dã. Chỉ mới bước đầu thu mẫu để phân tích 

AND của hai loài Chà Vá Chân Đen và Voọc Bạc Trường Sơn trong dự án Điều 

tra, giám sát cá thể loài và nghiên cứu tập tính sinh thái học của hai loài này do 

Đại học Colorado - Hoa Kỳ, Viện Sinh thái học Miền Nam và Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Tà Kóu thực hiện. 

X. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI 

NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

1. Thực trạng khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh Bình Thuận 

1.1. Thực trạng khai thác, chế biến và sử dụng titan 

Theo các dự án thăm dò titan giai đoạn đến năm 2020, tại Bình Thuận, có 

12 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khai thác, chế biến titan với 12 dự án 

(tổng diện tích 17.797 ha và mục tiêu trữ lượng 2.540.000 nghìn tấn). 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tham gia hoạt động khai thác và chế biến titan 

có tới 22 doanh nghiệp hoạt động khai thác titan với 17 dự án đăng ký khai thác 

titan và đã cấp phép khai thác ở các khu vực: Tiến Thành (thành phố Phan Thiết), 

Hòa Thắng, Hồng Phong (huyện Bắc Bình), Kê Gà, Thuận Quý (huyện Hàm 

Thuận Nam), Gò Đình (thị xã La Gi), Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân)…  

Tại Bình Thuận, khu vực khai thác titan (được cấp phép tính đến 2016) với 
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số lượng dự án và diện tích khai thác ilmenite lớn nhất cả nước và khai thác 

ilmenite trong các tầng cát xám tuổi Holocen (mvQ2) và tầng cát đỏ tuổi 

Pleistocen (mQ1pt) gồm 08 dự án với tổng diện tích khai thác là 1.096,51 hecta 

(trữ lượng khoảng 2.399.966 tấn) là khu vực Hòn Rơm - BàuTrắng kéo dài từ Bắc 

Bình đến Bắc Phan Thiết. 

Bảng 16. Các mỏ titan dự kiến cấp phép khai thác, chế biến ở Bình Thuận theo 

Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 

TT Tên mỏ 

Diện 

tích 

(ha) 

Mục tiêu 

trữ lượng 

(103 tấn) 

Ghi chú 

1 
Khu vực 1, 2 xã Bình Thạnh, huyện 

Tuy Phong 
398 3.800 

Công ty TNHH 

khoáng sản Nam Hải 

2 
Khu vực 3 xã Hòa Thắng, huyện Bắc 

Bình 
260 3.600 

Công ty cổ phần 

VLXD&KS Bình 

Thuận 

3 
Khu vực 4 xã Hòa Thắng, huyện Bắc 

Bình 
294 2.000 

Công ty cổ phần 

ĐT&TM Quang Minh 

4 

Khu vực 5 - Mũi Đá, xã Thiện 

Nghiệp, thành phố Phan Thiết và TT. 

Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc 

207 1.600 Công ty TANIMEX 

5 
Khu vực 6 - Thiện Ái, xã Hòa Thắng 

và xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình 
316 2.500 

Công ty cổ phần 

KS&TM Hưng Thịnh 

Phát 

6 

Khu vực 7 - Mũi đá, xã Thiện 

Nghiệp, thành phố Phan Thiết và thị 

trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

148 1.100 
Công ty cổ phần 

Đường Lâm 

7 
Khu vực 8 - Mũi Đá, phường Hàm 

Tiến, thành phố Phan Thiết 
185 1.500 

Công ty cổ phần 

khoáng sản SSG 

8 
Khu vực 9 - Mũi đá, phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết 
236 1.700 

Công ty TNHH khai 

thác và chế biến 

khoáng sản Cát Tường 

9 
Xã Sơn Mỹ và xã Tân Thắng, huyện 

Hàm Tân 
357 507 

Công ty TNHH. 

KS&TM Tấn Phát 

10 
Khu vực dự án Khu đô thị Bắc Bình, 

huyện Hàm Thuận Bắc 
836,3 3.200 

Công ty cổ phần Titan 

Bắc Bình 

11 
Khu vực Tây Nam Suối Nhum, xã 

Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam 
240 700   

12 

Tiểu khu Lương Sơn, huyện Bắc 

Bình, huyện Hàm Thuận Bắc và 

huyện Tuy Phong 

14.320 110.000 Tập đoàn Vinacomin 

Nguồn: Quyết định 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 
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phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 

đến năm 2020, có xét tới năm 2030. 

Đến nay, đã có các dự án đang hoạt động (Phú Hiệp, Sài Gòn Đầu Tư và 

Đức Cảnh, Hưng Thịnh Phát, Sao Mai) với diện tích 1.028,1 ha đang khai thác. 

Các dự án khác đã kết thúc hoặc tạm ngưng hoạt động (do giá ilmenite sụt giảm 

và chưa đáp ứng được các yêu cầu về quản lý) gồm Tài Nguyên, Đường Lâm, Đô 

Thành với diện tích 68,41 ha đã khai thác xong. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

cấp 8 giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng diện tích 2.542 

ha, tổng trữ lượng 7,5 triệu tấn (trong đó 1 giấy phép đã hết hạn, 2 giấy phép chưa 

đầu tư xây dựng cơ bản mỏ, các giấy phép còn lại có triển khai nhưng hiện tạm 

dừng khai thác để hoàn tất thủ tục theo quy định). 

Bảng 17. Các dự án khai thác ilmenite xin được cấp phép trong khu vực Hòn 

Rơm - Bàu Trắng trước năm 2016 

TT 
Tổ chức được cấp 

phép khai thác 
Năm 

Trữ 

lượng 

(tấn) 

Vị trí khai thác 
Diện tích 

(ha) 

1 
Công ty CP KS&TM 

Hưng Thịnh Phát  
2009 6,993  

Hòa Thắng, huyện Bắc 

Bình  
8,42 

2 
Cty Khoáng sản và 

Thương mại Sao Mai  
2009 22,268  

Thiện Ái, Hồng Phong, Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình 
16,26 

3 Cty CP Tài Nguyên  2009 37,124  
Thiện Ái, Hồng Phong, Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình  
17,66 

4 Cty CP Đường Lâm  2009 36,210  
Thiện Ái, Hòa Thắng, Hồng 

Phong, huyện Bắc Bình  
18,07 

5 
Cty cổ phần khoáng 

sản Đô Thành  
2010 17,500  

Thiện Ái, Hòa Thắng, 

huyện Bắc Bình  
8,0 

6 Cty Phú Hiệp  2010 
2,234,87

5  

Long Sơn - Suối Nước, Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết  
807,2 

7 
Cty TNHH TM Đức 

Cảnh  
2011 44,617  

Thiện Ái 2, Hòa Thắng, 

huyện Bắc Bình,  
64,5 

8 
Cty TNHH Đầu tư Sài 

Gòn  
2013 378,994  

Long Sơn -Suối Nước, Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết  
156,4 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn 

Thị Kim Chi, 201767 

Tính đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 14 khu vực được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến (trong 

đó 7 khu vực phân bổ không tập trung, trải dài từ các xã thuộc huyện Bắc Bình đến 

các huyện ven biển Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị xã La Gi với diện tích hơn 

 
67 Hiện trạng và các vấn đề môi trường hoạt động khai thác ilmenite ở khu vực Hòn Rơm–Bàu Trắng, Bình Thuận. 

Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 20, số T5/2017, tr. 251- 262 
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1.400 ha) và có 18 giấy phép khai thác titan được Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

UBND tỉnh cấp cho 15 tổ chức (đối với việc tách tuyển quặng titan, có 9 đơn vị hoạt 

động với công suất thiết kế 621.000 tấn/năm). Trong số này có 9 giấy phép đã hết 

hạn, 9 đơn vị còn hạn giấy phép thì 3 trường hợp bị đình chỉ, 2 đơn vị chưa hoạt 

động vì chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, còn 4 công ty đang khai thác. Việc khai 

thác quặng titan tại Bình Thuận còn được thực hiện ở các dự án khu công nghiệp, 

khu du lịch, resort, kết hợp khai thác cát phục vụ xây dựng... Trong quá trình hoạt 

động, hầu hết công ty được cấp phép đều khai thác sai thiết kế mỏ, vượt chiều sâu 

cho phép gấp nhiều lần, sử dụng thiết bị lớn hơn quy định, khai thác ra ngoài khu 

vực cho phép. Tình trạng khai thác lậu titan ở khu vực Động Đò, xã Tân Hải, thị xã 

La Gi đang diễn ra rất sôi động. Địa điểm này khá thuận lợi cho các nhóm đãi titan 

lậu do nằm cạnh sông và được che khuất bởi khu rừng phòng hộ. 

Tổng diện tích đưa vào kỳ Quy hoạch thăm dò, khai thác titan đến năm 

2020 là 26 khu vực với 19.527 ha (đưa vào dự trữ là 82.700 ha), trong đó, 8 khu 

vực chưa cấp phép thăm dò khoáng sản, 10 khu vực đã cấp giấy phép thăm dò, 8 

khu vực đã cấp giấy phép khai thác. Đối với 8 giấy phép khai thác đã cấp, đến 

nay có 4 giấy phép xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác, diện tích khai 

thác khoảng 170 ha. Phần diện tích khoáng sản titan còn lại thuộc quy hoạch dự 

trữ quốc gia (hầu hết diện tích này đều chồng lấn vào các quy hoạch ngành về 

phát triển đô thị, năng lượng, du lịch, nông-lâm nghiệp theo “Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Thuận” đã được Chính phủ phê duyệt). 

Diện tích chứa khoáng sản titan dự trữ quốc gia không được sử dụng vào 

mục đích khác khi chưa có ý kiến của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Quy định này rất khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình 

Thuận. Tuy nhiên, sau nhiều lần có đề nghị của tỉnh Bình Thuận, tháng 4/2021, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi cho 

tỉnh có thể hoạt động phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả hơn trên khu vực quy 

hoạch diện tích dự trữ khoáng sản titan quốc gia. Tuy vậy, quy định này cũng có 

thể tạo ra những bất cập khó khắc phục cho các chủ đầu tư và cơ quan quản lý 

nhà nước các cấp đối với hoạt động đầu tư thuộc các ngành kinh tế khác tại các 

khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, đặc biệt là đối với các hoạt động đầu tư vào 

lĩnh vực du lịch, bất động sản. Lý do là theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật 

khoáng sản 2010 “4. Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và 

bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư”. Tin chắc rằng, 

sau khi giấy phép đầu tư hết hạn, giá trị sử dụng của các dự án đó chắc chắn là 

lớn hơn giá trị thu được nếu phá dỡ các công trình của các dự án để tiến hành khai 

thác khoáng sản. 

Cho đến nay, tại Bình Thuận đã đầu tư hình thành hai (2) khu vực chế biến 

quặng sa khoáng titan quy mô lớn tại Khu công nghiệp Sông Bình, huyện Bắc 

Bình (300ha) và hai cụm công nghiệp tại huyện Hàm Tân, gồm: Thắng Hải 1 
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(50ha), Thắng Hải 2 (40ha). Đã có ba (03) dự án hoàn thành và đi vào hoạt động 

gồm 02 dự án nghiền bột zircon và 01 dự án luyện xỉ titan (hiện đang ngứng hoạt 

động). Ngoài ra có 04 dự án chế biến sâu titan (sản xuất bột màu dioxit titan, xỉ 

titan, bột zircon siêu mịn, pigment TiO2). Có thể nói, tuy còn có những hạn chế, 

nhưng các khu, cụm công nghiệp chế biến titan này là một thế mạnh của Bình 

Thuận ở trong nước. 

Nhìn chung công nghệ khai thác và chế biến titan còn dơn giả và sản phẩm 

chủ yếu là sản phẩm thô, trong đó xuất khảu là chính. 

1.2. Thực trạng khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản khác 

(1). Cát thủy tinh: mức độ khai thác chưa nhiều, tuy nhiên, sản phẩm chế 

biến (nhất là kính và đồ thủy tinh cao cấp) đòi hỏi công nghệ cao chưa đạt được 

như mong muốn. 

(2). Dầu khí: mức độ khai thác khá lớn và chủ yếu do Nhà nước và ngành 

liên quan quản lý. 

(3). Nước khoáng: mức độ khai thác khá cao phục vụ làm nước uống, nước 

khoáng là chủ yếu với 2 khu vực chính là mỏ Vĩnh Hảo và mỏ Đa Kai. Mỗi năm 

khai thác từ vài chục triệu lít đến 60 triệu lít. 

Bảng 18. Sản lượng khai thác một số khoáng sản tỉnh Bình Thuận 

TT Khoáng sản Đơn vị 2010 2015 2020 
Tăng BQ (%/năm) 

2011-2015 2016-2020 

1 Nước khoáng 1000 lít 45.000 52.000 60.000 2,9 2,9 

2 Thạch cao tinh Tấn 4.700 7.000 8.600 8,3 4,2 

3 Hoá chất sau muối Tấn 2.500 2.700 3.500 1,6 5,3 

4 Bentonit  1000 tấn 1.500 3.600 7.500 19,1 15,8 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh; Báo cáo tình tình thực hiện 

kinh tế - xã hội các huyện Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc thời gian 2011- 2020) 

(4). Bentonit: Mức độ khai thác mỗi năm dao động từ 1.500 - 4.000 tấn, 

sản phẩm phụ vụ nhiều cho hoạt động khoan, nhất là khoan thăm dò dầu khí. 

(5). Than bùn: khai thác với mức nhỏ và chủ yếu làm phân vi sinh. 

(6). Thiếc: chưa được khai thác 

2. Thực trạng quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở tỉnh 

Binh Thuận được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm chỉ đạo các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương huyện, xã 

tăng cường công tác kiểm tra, quản lý. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 

nước về khoáng sản ở địa phương đã được nâng cao, việc kiểm tra ngăn chặn hoạt 
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động khai thác khoáng sản trái phép được tăng cường thường xuyên, việc chấp 

hành các quy định pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các đơn vị được cấp 

phép ngày càng tốt hơn. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã đạt được 

những kết quả đáng kể, có nhiều tiến triển hơn trước và dần đi vào ổn định, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

Công tác phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các loại tài nguyên, 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tỉnh 

đang tiếp tục rà soát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, 

hướng dẫn chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục 

theo để đi vào khai thác hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy phép theo quy 

định; phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản và Nghị định 203/2013/NĐ-

CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản được 

thực hiện lồng ghép trong công tác thanh kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng 

sản, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, 

đảng viên và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Công tác bảo vệ, quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác trên địa 

bàn tỉnh được quan tâm, thực hiện. Công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm 

trong hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được 

tổ chức thường xuyên.  

3. Tác động của hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên 

khoáng sản 

a). Tác động đến kinh tế - xã hội 

Hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đã thu về một nguồn tài chính 

cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh, góp phần đáng kể cung cấp 

nguyên vật liệu thi công các công trình, phục vụ phát triển hoạt động du lịch, góp 

phần thúc đẩy một số ngành nghề liên quan, tạo công ăn việc làm cho một bộ 

phận người dân, góp phần ổn định xã hội. 

 Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao ý thức và kiến thức cho người 

dân về tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

 Khai thác khoáng sản tác động xấu đến nhiều hoạt động kinh tế khác như: 

du lịch, nghỉ dưỡng… do môi trường bị ô nhiễm về nhiều mặt, kể cả tiếng ồn. 

Tính theo hiệu quả kinh tế - xã hội: hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng 

các khoáng sản: dầu khí, nước khoáng, bentonit, soda, than bùn là có hiệu quả nhất, 

riêng khai thác titan trong thời gian qua đạt hiệu quả thấp, không hiệu quả, còn gây 

thất thoát tài nguyên. 
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b). Tác động đến quốc phòng, an ninh 

Các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản góp phần bảo vệ 

chủ quyền - an ninh quốc gia trên biển, nhất là hoạt động nghiên cứu, điều tra, 

khai thác dầu khí; góp phần tài chính cho an ninh - quốc phòng, nâng cao ý thức 

bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. 

Quản lý khai thác, chế biến và sử dụng không hợp lý tài nguyên khoáng 

sản dễ gây ra những mâu thuẫn - xung đột xã hội về lợi ích, gây mất ổn định về 

an ninh - trật tự…, ngoài ra, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các tệ nạn xã hội 

đi kèm… 

c). Tác động đến môi trường thiên nhiên 

Đối với môi trường, hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản 

chủ yếu là tác động tiêu cực: 

- Làm biến động, biến đổi địa hình - địa mạo (kể cả sau khi hoàn thổ sau 

khai thác), nhất là các hoạt động khai thác: titan, cát thủy tinh, than bùn, bentonit... 

Các mỏ khai thác hoạt động tại các khu vực nhậy cảm, dễ bị tổn thương như ven 

bờ biển, bờ sông... thì hậu quả là vô cùng lớn (gây sạt lở, biến động địa hình...). 

- Hủy hoại, hủy diệt, làm suy giảm hoặc biến đổi thảm thực vật nói riêng (sinh 

vật nói chung). Kết quả nguy cơ dẫn đến hoang mạc hóa, thậm chí sa mạc hóa. 

- Gây nhiễm môi trường nước, không khí, đất: khai thác, chế biến titan gây 

ô nhiễm bụi, làm gia tăng mức độ phóng xạ, ô nhiễm nước dưới đất, tác động xấu 

đến sinh giới; khai thác dầu khí gây ô nhiễm môi trường biển... Hậu quả tác động 

đến môi trường tăng nếu trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản xảy ra sự 

cố về an toàn, có thể dẫn đến sự cố hoặc thảm họa môi trường. Ở Bình Thuận, sự 

cố vỡ đập chắn hồ chứa nước thải ở mỏ titan Suối Nhum năm 2016 đã gây hậu 

quả khá lớn đối với môi trường... 

- Làm biến động quy luật phân bố tự nhiên về vật chất phần bề mặt địa hình 

(chất thải, hoàn thổ lẫn lộn vật chất...).   

Các tác động này càng lớn đối với hoạt động khai thác được quản lý kém 

và khai thác trái phép. 

XI. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN NƯỚC 

1. Thực trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

Các nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chủ yếu được 

khai thác, sử dụng cho mục đích tưới tiêu, công nghiệp, sinh hoạt, nuôi trồng thủy 

sản... Đối với cấp nước sinh hoạt, đến năm 2020, tỷ lệ số dân được sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 98,76%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia là 84,72%. Số hộ dân được sử dụng nước cấp tập trung theo thiết kế là 
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228.611 hộ68. 

Thực hiện Luật Tài nguyên nước, trong giai đoạn 2012-2020 tỉnh đã ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định, quản lý theo thẩm quyền, tổ chức 

tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước cho 

cán bộ thuộc tỉnh. Nguồn nước đã được điều tra, đánh giá, hệ thống hồ chứa và 

hệ thống kênh chuyển nước, tiếp nước, kênh thủy lợi nội đồng đã được xây mới 

hoặc nâng cấp nên về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu dùng nước của tỉnh trong giai 

đoạn hiện tại. Trong giai đoạn từ năm 2011 tới đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã cấp được 993 giấy phép tài nguyên nước, trong đó có 08 giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất; 35 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 698 giấy phép 

khai thác nước dưới đất; 59 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 193 giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước.  

1.1. Thực trạng khai thác, sử dụng nước mặt 

Các công trình thủy lợi khai thác nước mặt tỉnh Bình Thuận được đầu tư 

xây dựng khá hoàn chỉnh, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội mà còn điều tiết nguồn nước, phòng chống tác hại do 

nước gây ra. Chi tiết các công trình thủy lợi được trình bày trong Mục 1.5, VII, 

Phần I và tại các Bảng 39, 40, 41 Phụ Lục II.B.  

Các hệ thống hồ chứa, công trình thủy lợi chính cụ thể như sau: 

- Hồ sông Lũy: Tích nước của thủy điện Bắc Bình, tạo nguồn cấp nước 

tưới cho 40.000 ha đất canh tác tại các địa phương phía Bắc (Bắc Bình, Tuy 

Phong, Hàm Thuận Bắc) của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, tưới tăng thêm cho 

4.120ha đất nông nghiệp khu Châu Tá 812 và tưới ổn định cho 20.080 ha bao 

gồm khu Châu Tá 812, hệ thống tưới Phan Rí- Phan Thiết bằng các hệ thống kênh 

hiện có. Cấp nước tưới, nước sinh hoạt và du lịch cho trạm bơm Lê Hồng Phong 

với lưu lượng 2 m3/s, duy trì dòng chảy môi trường các tháng mùa khô, giảm lũ 

hạ du; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt nhằm cải thiện, nâng cao mức sống cho 

người dân trong vùng, kết hợp phát điện. Tổng dung tích thiết kế khoảng 100 triệu 

m3 nước, trong đó dung tích hữu ích khoảng 95,9 triệu m3, dung tích chết khoảng 

4,1 triệu m3. Hiện nay hồ Sông Lũy mới hoàn thành giai đoạn 1 và đã tích được 

khoảng 53 triệu m3 nước. 

- Hệ thống hồ sông Quao: Là công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh Bình 

Thuận, được đầu tư xây dựng từ năm 1995, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1998. 

Công trình cung cấp tưới cho 12.000 ha đất canh tác thuộc huyện Hàm Thuận 

Bắc do mở rộng khu tưới và nhờ nguồn nước bổ sung từ đập Đan Sách và nguồn 

nước từ thủy điện Đại Ninh thông qua kênh chuyển nước 812 - Châu Tá - Sông 

Quao. Hệ thống kênh chính dài hơn 28 km và 20 kênh cấp I với tổng chiều dài 

 
68 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2020. 
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hơn 60 km, chuyển nước cho các hồ Cẩm Hang, hồ Suối Đá để tăng năng lực tưới 

cho hai công trình này. Hệ thống hồ Sông Quao bao gồm 24 ao bàu nhỏ, 23 đập 

dâng kiên cố, trong đó - đập Đan Sách là đập đầu nguồn làm nhiệm vụ bổ sung 

nguồn nước cho hệ thống, 70 đập tạm và nhiều hình thức công trình khác. Hệ 

thống hồ sông Quao cung cấp nguồn nước mặt cho nhà máy nước Phan Thiết, với 

công suất bình quân 25.000 m3/ngày đêm, cấp cho Nhà máy nước Ma Lâm với 

công suất 800 m3/ngày đêm. Tổng lượng nước cấp là 10 triệu m3/năm; khai thác 

nguồn nước sinh hoạt cho huyện Hàm Thuận Bắc là 8 triệu m3/năm.  

- Hệ thống hồ Cà Giây: Xây dựng năm 1996 và hoàn thành năm 2000. 

Nhiệm vụ công trình là cấp nước tưới đảm bảo cho 3.965 ha đất canh tác cho các 

xã Bình An, Hải Ninh, Chợ Lầu, Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Phan Hòa thuộc 

huyện Bắc Bình. Nhờ nguồn nước xả từ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh (phát điện 

tháng 4/2008), thông qua tuyến kênh chuyển nước từ Sông Lũy về Hồ Cà Giây 

đã phát huy năng lực thiết kế (NLTK) công trình, đưa diện tích tưới Đông xuân 

từ 2.281 ha năm 2007 lên 5.300 ha năm 2009. Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết 

khánh thành năm 2015 cấp nước tưới cho 15.700 ha, trong đó cấp nước tưới trực 

tiếp cho 10.500 ha, bổ sung nguồn nước tưới cho 5.200 ha đất canh tác của các 

xã thuộc huyện Bắc Bình.  

- Hệ thống hồ chứa nước Lòng Sông: Nhiệm vụ tưới cho 4.260 ha đất canh 

tác thuộc địa bàn xã Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể và thị trấn Liên Hương; cấp 

nước sinh hoạt cho 53.300 người; cải tạo môi trường; chống cát bay; sa mạc hóa 

khu vực và giảm nhẹ lũ hạ lưu (Hình 2.16). Nhiệm vụ kết hợp (của kênh tiếp nước 

Lòng Sông - Đá Bạc): Tận dụng lượng nước xả thừa trong các tháng mùa mưa để 

tiếp nước, ổn định tưới cho 394 ha của khu tưới hồ Đá Bạc, đồng thời mở rộng 

khu tưới cho 4.260 ha đất canh tác thuộc địa bàn xã Phong Phú, Phú Lạc, Phước 

Thể và thị trấn Liên Hương; cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng dự án 

và cấp nước cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, công suất 10 triệu m3/năm. 

- Hệ thống hồ chứa nước sông Móng: Theo thiết kế, hồ Sông Móng có sức 

chứa hơn 37 triệu m3 nước, bảo đảm tiếp đủ nguồn nước cho hồ Ba Bàu ở phía 

hạ lưu để đảm bảo công suất tưới cho hai hồ là 4.670ha; cung cấp nước cho khu 

công nghiệp Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam); bổ sung nguồn nước phục vụ 

sinh hoạt cho  TP. Phan Thiết và góp phần cắt giảm lũ phía hạ lưu sông Cà Ty. 

- Đập Ba Bàu nằm trên sông Cà Ty thuộc xã Mỹ Thạnh - Hàm Thuận Nam, 

cung cấp tưới hơn 1.000 ha thanh long và 390 ha đất canh tác lúa. 

- Hồ Tân Lập: khai thác nguồn nước mặt (NNM) cho nhà máy nước Hàm 

Thuận Nam công suất bình quân 850 m3/ngày đêm, tương ứng tổng lượng 

500.000 m3/năm; tưới cho 140 ha đất canh tác thuộc huyện Hàm Thuận Nam. 

Ngoài hệ thống 49 hồ chứa, toàn tỉnh có 29 ao bàu nhỏ chủ yếu thuộc huyện 

Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Các ao bàu này dung tích nhỏ hơn 1 triệu 
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m3, nguồn nước tích trữ đựơc lấy từ các hệ thống các hồ chứa hoặc nước nhĩ, 

nước gió từ đồi cát để tưới cho nông nghiệp. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đã đầu tư xây dựng rất nhiều đập dâng phục vụ tưới 

tiêu gồm: 

− Đập dâng Đồng Mới thuộc huyện Bắc Bình có năng lực thiết kế tưới là 

1.200 ha thuộc 4 xã Phan Thanh, Hồng Thái, chợ Lầu, Phan Hiệp thuộc huyện 

Bắc Bình; 

− Đập dâng Tà Pao có năng lực thiết kế tưới 20.340 tưới cho các vùng 

thuộc huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh;  

− Đập dâng 812 cung cấp nước tưới cho 150 ha lúa khu vực Sông Bằng, 

Bình Phụ (xã Sông Lũy); bổ sung nước tưới cho khoảng 200 ha lúa khu vực Suối 

Tre thị trấn Lương Sơn; đưa nước về trước đập Úy Thay, thông qua kênh tiếp 

nước 812 - Cà Giây để tưới bổ sung vụ mùa cho 2.000 ha khu Úy Thay - Đá Giá; 

thông qua hệ thống kênh 812 - Cà Giây mở rộng đưa nước về tưới cho khoảng 

500 ha các xã Sông Bình, Bình Phụ, Hòn Mốc, Láng Xéo, Sông Mao. 

Vì phân bổ tự nhiên của lượng nước trên các sông không đáp ứng nhu cầu 

sử dụng nước mặt để phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế - xã hội, tỉnh Bình 

Thuận đã và đang triển khai một số dự án chuyển nước giữa các lưu vực sông. 

Một số công trình chuyển nước giữa các lưu vực sông tiêu biểu của tỉnh có thể 

được liệt kê như dưới đây: 

− Hệ thống chuyển nước từ lưu vực sông Đồng Nai về lưu vực sông Lũy 

thông qua công trình thủy điện Đại Ninh cùng dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết.  

− Sông Lũy được tiếp nước từ nguồn nước sau thủy điện Đại Ninh với 

tổng lượng nước là 738 triệu m3/năm. Tuy nhiên, nguồn nước sau khi cân đối 

còn thừa trước đập 812 được chuyển sang khu tưới sông Quao, huyện Hàm 

Thuận Bắc thuộc lưu vực sông Cái Phan Thiết là 305,5 triệu m3/năm và tiếp 

nước cho khu tưới Cây Cà là 17,7 triệu m3/năm. Như vậy, ngoài nguồn nước 

tại chỗ, lưu vực sông Lũy được tiếp nước từ nguồn nước sau thủy điện Đại 

Ninh là 414,8 triệu m3/năm.(69) 

− Tuyến kênh chuyển nước từ sông Lũy về hồ Cà Giây ở huyện Bắc Bình 

với lưu lượng từ 4 đến 6 m3/s, nâng dung tích hữu ích của hồ này từ gần 37 triệu 

m3 lên hơn 52 triệu m3. 

− Sông Lòng Sông được chuyển nước từ hồ Cà Giây thông qua kênh tiếp 

nước Cà Giây - Cây Cà phục vụ tưới cho 1.000 ha diện tích nông nghiệp thuộc 

 
69 Quyết định số 2789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng nguồn nước 

sau thủy điện Đại Ninh, huyện Bắc Bình. 
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huyện Tuy Phong, với lượng nước khoảng 18 triệu m3/năm.  

− Sông Cái Phan Thiết được tiếp nước từ lượng nước còn thừa trước đập 

812 là 305 triệu m3/năm sau khi sông Lũy được tiếp nước từ nguồn nước sau thủy 

điện Đại Ninh thông qua tuyến kênh 812 - Châu Tá dài 32km để dẫn nước từ đập 

812 về Châu Tá, cấp nước tưới cho 8.500 ha đất sản xuất nông nghiệp; bổ sung 

nước chống hạn cho khoảng 12.000 ha đất canh tác của hai huyện Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, khu tưới của hồ sông Quao, đồng thời giải quyết nước sinh hoạt, phục 

vụ chăn nuôi cho các địa phương dọc theo tuyến kênh và các vùng phụ cận thành 

phố Phan Thiết. 

− Sông Cà Ty được chuyển nước từ sông La Ngà với lượng nước khoảng 

158 triệu m3/năm. 

−  Hệ thống kênh tiếp nước Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập (gần 40 km) 

phủ kín vùng chuyên canh thanh long của huyện Hàm Thuận Nam. 

− Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết (giai đoạn 1) gồm công trình đầu mối (đập 

dâng) Phan Rí và hệ thống kênh tưới. Đập dâng Phan Rí sử dụng nguồn nước xả sau 

thủy điện Đại Ninh để cấp nước tưới cho 15.700 ha đất canh tác thuộc đồng bằng 

Phan Rí. Trong đó, cấp nước tưới trực tiếp tự chảy cho khu tưới phía Đông là 10.500 

ha, chạy qua 8 xã Phan Lâm, Sông Bình, Lương Sơn, Sông Lũy, Bình An, Hải Ninh, 

Hồng Thái, Phan Thanh, huyện Bắc Bình và tiếp nước bổ sung cho Đập Đồng Mới 

tưới 1.200ha, bổ sung cho khu tưới Cà Giây và khu mở rộng Đá Giá là 4.000ha. Dự 

án có xây dựng mới 4 khu tái định cư và 8 khu tưới mẫu. 

Như vậy, các công trình thủy lợi được đầu tư đưa vào sử dụng đã làm 

tăng diện tích canh tác được tưới từ 40.000 ha (năm 2011) lên 53.000 ha (năm 

2020), riêng cây trồng lợi thế thanh long, nho từ 5.967 ha (năm 2011) tăng lên 

20.400 ha (năm 2020), trong đó: diện tích tưới lúa 33.000 ha, đạt 76,74% diện 

tích canh tác (43.000 ha0; diện tích tưới thanh long 20.400 ha, đạt 60,44% diện 

tích canh tác (33.750 ha); cấp nước nuôi trồng thủy sản được duy trì và ổn định 

411 ha/năm. Các công trình nước sạch khu vực nông thôn được khai thác từ 

nguồn nước mặt với 22 công trình, tổng công suất thiết kế là 57.390 m3/ngày-

đêm (đang khai thác 27.339 m3/ngày-đêm). 

Mặc dù các công trình được quan tâm đầu tư, song việc khai thác sử dụng 

công trình còn một số hạn chế:  

- Sau khi hồ Sông Lũy (tưới 24.200 ha) được đầu tư, hệ thống thủy lợi về 

cơ bản đã đáp ứng nhu cầu cấp nước khu vực phía Bắc tỉnh. Tuy vậy, khu vực 

phía Nam tỉnh (các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi) vẫn thường 

xuyên bị thiếu nước. 

- Hệ thống công trình thủy lợi chủ yếu phục vụ cấp nước tưới tiêu và cấp 

nguồn nước thô phục vụ sinh hoạt, du lịch..., chưa kết hợp khai thác đa mục tiêu 
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(sử dụng mặt nước hồ nuôi trồng thủy sản, kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch, 

phát triển điện mặt trời...) 

- Diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước hiện nay 21.500 ha, đạt 11,2% so 

diện tích sản xuất nông nghiệp 192.600 ha, tuy cao nhất khu vực Nam Trung Bộ 

nhưng vẫn thấp hơn so chỉ tiêu 25%. 

Cùng với các công trình hạ tầng thủy lợi cho hoạt động khai thác nước mặt, 

tỉnh cũng đã chú trọng đầu tư kết hợp các công trình thủy lợi nhằm mục đích cung 

cấp nước gắn với công trình hạ tầng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu. Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng: (i) kè biển được 23,0 km (kè kiên 

cố 17,68 km và kè tạm 5,32 km), đạt 19,53% tổng chiều dài kè theo quy hoạch 

116,89 km. Riêng giai đoạn 2011-2020 đầu tư 17,61 km kè (kè kiên cố 12,29 km 

và kè tạm 5,32 km); (ii) đê kè bảo vệ bờ sông đã đầu tư được 37,25 km gồm 16,02 

km kè sông (kè kiên cố 14,29 km, kè tạm 1,73 km) và 21,23 km đê bao. Riêng 

giai đoạn 2011-2020 đầu tư 4,3 km kè (kè kiên cố 3,72 km và kè tạm 0,58 km). 

1.2. Thực trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất 

Đến năm 2020, tổng lưu lượng nước dưới đất khai thác trên địa bàn toàn 

tỉnh được ước tính khoảng 118.679 m3/ngày đêm (chiếm 2% tổng lượng nước 

khai thác trên địa bàn tỉnh), trong đó, nước dưới đất được khai thác từ các công 

trình, cụm công trình nhỏ lẻ (giếng đào, lỗ khoan nhỏ, hào khai thác nước dưới 

đất...) khoảng 82.063 m3/ngày. Khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh hiện 

đang được cung cấp nước sạch từ 32 công trình cấp nước sử dụng nguồn nước 

dưới đất với tổng công suất thiết kế là 14.495 m3/ngày-đêm (khai thác 13.737 

m3/ngày-đêm). Các công trình khai thác nước dưới đất phân bố như sau: 

- Huyện Tuy Phong có khoảng 5.807 công trình khai thác nước dưới đất, bao 

gồm 4.452 giếng đào, 1.355 giếng khoan, với tổng lưu lượng nước khai thác 14.417 

m3/ngày. Trong đó, khai thác để cấp nước tập trung khoảng 5.400 m3/ngày.  

- Huyện Bắc Bình có khoảng 7.077 công trình khai thác nước dưới đất, bao 

gồm 5.025 giếng đào, 2.051 giếng khoan, với tổng lưu lượng nước khai thác khoảng 

9.111 m3/ngày. Trong đó, khai thác để cấp nước tập trung khoảng 5.500 m3/ngày. 

- Huyện Hàm Thuận Bắc có khoảng 10.508 công trình khai thác nước dưới 

đất, bao gồm 8.363 giếng đào, 2.294 giếng khoan, với tổng lưu lượng nước khai 

thác khoảng 7.410 m3/ngày.  

- Huyện Hàm Thuận Nam có khoảng 14.063 công trình khai thác nước 

dưới đất, bao gồm: 11.317 giếng đào, 2.746 giếng khoan (trong đó có 4.379 công 

trình khai thác sử dụng sinh hoạt kết hợp tưới cây thanh long), với tổng lưu lượng 

khai thác khoảng 18.398 m3/ngày.  

- Huyện Hàm Tân có khoảng 8.758 công trình khai thác nước dưới đất, bao 

gồm 7.507 giếng đào, 1.251 giếng khoan, với tổng lưu lượng khai thác khoảng 
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6.553 m3/ngày. 

- Thị xã La Gi có khoảng 6.772 công trình khai thác nước dưới đất, bao 

gồm 4.699 giếng đào, 2.280 giếng khoan, với tổng lưu lượng khai thác khoảng 

5.091 m3/ngày.  

- Thành phố Phan Thiết có khoảng 10.201 công trình khai thác nước dưới 

đất (trong đó có 316 công trình kết hợp nước sinh hoạt với tưới cây thanh long), 

bao gồm 5.190 giếng đào và 5.011 giếng khoan, với tổng lưu lượng khai thác 

nước dưới đất khoảng 18.563 m3/ngày. Trong đó, các công trình cấp nước tập 

trung 2.820 m3/ngày.  

Tại các khu vực miền núi, xa bờ biển của tỉnh Bình Thuận việc khai thác 

nước ngầm chủ yếu được diễn ra ở quy mô nhỏ lẻ bằng các giếng đào, giếng 

khoan để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng nước không được 

tốt do nước bị nhiễm vôi, sắt, phèn. Ngoài ra, hầu hết các giếng đào đều hết nước 

vào mùa khô. 

1.3. Thực trạng khai thác, sử dụng nước trong khai thác khoáng sản titan 

Bình Thuận là một trong những tỉnh ven biển có phân bố sa khoáng titan 

và được đánh giá là tỉnh có tiềm năng sa khoáng titan lớn nhất cả nước70, tổng tài 

nguyên và trữ lượng quặng titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 599 triệu tấn, trữ 

lượng quặng này phân bố chủ yếu khu vực ven biển, trong tầng cát đỏ và cát trắng 

xám, trên diện tích khoảng 782 km2. 

Với việc phát hiện sa khoáng titan lớn và trải dài trên một diện tích khá 

rộng, phần lớn tập trung ở các cồn cát ven biển là một thách thức cho công 

tác quản lý khai thác quặng. Các dự án đầu tư khai thác mỏ, trong điều kiện 

hiện nay, chưa có hệ thống nước mặt dẫn đến dải đồi cát, nếu khai thác đa số 

phải sử dụng nước dưới đất để tuyển quặng. Đa số tầng cát chứa quặng titan 

được phát hiện ở độ sâu từ 30-50 m, do đó thời gian khai thác kéo dài ảnh 

hưởng đời sống người dân khu vực dự án và tác động tiêu cực đến hoạt động 

của các ngành kinh tế khác (du lịch, dịch vụ thương mại, điện gió, trồng rừng 

sinh thái...). 

Hiện nay, vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận có 7 đơn vị được cấp giấy 

phép khai thác titan còn hiệu lực. Quặng sa khoáng titan hiện nay chỉ được tuyển 

bằng phương pháp tuyển trọng lực nên cần một lượng nước rất lớn. Trong quá 

trình khai thác, tuyển rửa quặng, nước thải sau tuyển rửa thấm trực tiếp vào 

moong khai thác, do đó đã có trường hợp vỡ moong khai thác tại xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, nước thải chảy tràn vào khu dân cư ảnh hưởng đến đời 

sống, kinh tế nhân dân trong vùng. 

 
70 Theo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 
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Công tác quản lý đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước để tuyển quặng 

sa khoáng titan và xả nước thải còn nhiều bất cập, gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, 

hoạt động khai thác quặng sa khoáng titan ngoài việc sử dụng rất nhiều nước sạch 

còn gây ra những thay đổi về môi trường, cảnh quan và ảnh hưởng đến định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Do vậy, định hướng khai 

thác titan trên địa bàn tỉnh cần tập trung khai thác tại các mỏ đã được cấp phép ở 

khu vực cách xa đường bờ biển. Các khu vực ven biển nên tập trung khai thác 

công nghiệp và dịch vụ trong kỳ quy hoạch. 

1.4. Thực trạng khai thác, sử dụng nước tại huyện đảo Phú Quý 

Hiện nay, trên huyện đảo Phú Quý có 2 nhà máy nước Ngũ Phụng và 

Long Hải sử dụng nguồn nước thô từ các giếng khoan có lưu lượng 680 

m3/ngày-đêm và 05 nhà máy nước do tư nhân quản lý, khai thác vận hành với 

lưu lượng 490 m3/ngày. Ngoài ra, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường 

nông thôn đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và 

đang đầu tư xây dựng nhà máy phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân huyện 

Phú Quý, với tổng công suất là 1.590 m3/ngày-đêm. Tuy nhiên, nguồn nước 

ngầm trên đảo không phải là vô hạn và việc khoan hút nước ngầm quá mức có 

thể dẫn đến làm gia tăng xâm nhập mặn, đặc biệt là vào mùa khô. Vì vậy, với 

nhu cầu gia tăng sử dụng nước trong tương lai, cần nghiên cứu các giải pháp 

để huy động tối đa sử dụng nguồn nước mặt cho các mục đích sinh hoạt và sản 

xuất trên đảo. 

Trên đảo Phú Quý có 2 hồ chứa nước mặt nằm ở phía Bắc đảo, với dung 

tích khoảng 15.000 m3 và 35.000 m3 đã được khảo sát, đánh giá trữ lượng và lập 

phương án trình cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương đầu tư hạng mục trạm 

bơm cấp 1 và tuyến ống nước thô từ 2 hồ chứa nước về Nhà máy nước Ngũ Phụng 

và Long Hải. Ngoài ra, trên đảo Phú Quý vẫn có một số vị trí có thể xây dựng hồ 

chứa nước với dung tích khoảng từ 15.000-50.000 m3 để sử dụng làm nguồn nước 

thô cung cấp nước cho các nhà máy nước trên địa bàn. 

2. Thực trạng bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu 

quả tác hại do nước gây ra 

2.1. Bảo vệ tài nguyên nước 

Có nhiều nhân tố gây nên tình trạng ô nhiễm tài nguyên nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận, song tập trung vào một số nhân tố như: sự gia tăng dân số, mặt 

trái của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, 

lạc hậu, nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn chưa cao và sự bất 

cập trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường nước... 

Tình hình xử lý nước thải cụ thể như sau:  

- Các vị trí xả nước thải đã có hệ thống xử lý nước thải những chưa đúng 
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quy chuẩn, một số ít chỉ xử lý sơ bộ qua bể lắng đơn giản rồi xả ra ngoài theo 

đường cống thoát nước chung.  

- Đối với nước thải sinh hoạt nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình chỉ được xử lý qua 

bể lắng đơn giản, nước thải tập trung của khu tập trung dân cư khu đô thị chưa có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Nước thải y tế phát sinh chủ yếu từ các bệnh viện và các phòng khám đa 

khoa đã có hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước thải sản xuất: Hiện tại cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã 

trong vùng quy hoạch đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, một số ít nước 

thải của các cơ sở nhỏ lẻ được xử lý thô sơ qua các bể lắng, lọc rồi thải ra môi 

trường. 

- Nước thải của các cơ sở dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác đã được các 

cơ quan quản lý kiểm tra, xử phạt. Một số đã được thiết kế, xây dựng và đã xin 

giấy phép xả thải theo quy định. 

- Các cơ sở xả thải đã được cấp Giấy phép xả nước thải nhưng hàng năm chưa 

cập nhật thường xuyên kết quả xử lý nước thải trước khi xả thải vào môi trường. 

- Các Mỏ khai thác titan xả nước thải ra môi trường chưa được xử lý, do 

đó, hiện nay tỉnh Bình Thuận không chấp nhận chủ đầu tư khai thác Mỏ thiết kế 

khai thác với công nghệ, trang thiết bị lạc hậu, không xử lý nước thải gây ô nhiễm 

môi trường. 

Nhìn chung, ngoài những vùng nước dưới đất bị nhiễm mặn, tình hình 

ô nhiễm nguồn nước dưới đất do xả thải trong vùng quy hoạch chưa được 

đánh giá đúng quy trình, quy phạm. Trong kỳ quy hoạch cần phải tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nguy 

cơ gây ô nhiễm, và có những đề án điều tra ô nhiễm tại các vùng có nguy cơ 

ô nhiễm cao. 

2.2. Phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra  

a). Tình trạng hạn hán, thiếu nước 

Bình Thuận có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Những năm gần 

đây do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), dòng chảy năm và dòng chảy mùa 

lũ trên lưu vực sông thuộc tỉnh Bình Thuận có xu thế tăng nhẹ, dòng chảy mùa 

cạn có xu thế giảm. Các kết quả tính toán, dự báo theo kịch bản biến đổi khí hậu 

năm 2021 ở Việt Nam cho thấy trong những điều kiện khí hậu trong tương lai, 

lượng mưa sẽ tăng cả về mùa khô và mùa mưa; trong khi mùa mưa có lượng mưa 

lớn hơn nhưng có nhiều trận mưa với cường độ lớn và thời gian mưa ngắn. Điều 

này dẫn đến tình trạng lũ lụt vào mùa mưa có khả năng sẽ khốc liệt hơn. 

Hạn hán gia tăng sẽ làm gia tăng tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt. Hiện 
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nay, tại các khu vực thuộc phía Tây Bắc tỉnh và các khu vực thuộc vùng núi hoặc 

vùng đồng bằng nhưng xa các trung tâm cấp nước sinh hoạt của tỉnh đều rất thiếu 

nước sinh hoạt vào mùa khô. Điều này dẫn tới giá nước sạch tăng từ 15-20 nghìn 

đồng/m3. Thậm chí tại một số khu vực người dân phải mua nước đóng chai để ăn 

uống. Hạn hán còn làm cho các hồ thủy lợi cạn nước vào mùa khô, vào mùa khô 

năm 2020, hầu như tất cả hồ thủy lợi mực nước đều giảm xuống dưới mực nước 

chết (từ 0,4-1,8 m). Lòng hồ bị thu hẹp còn 1/3 diện tích mặt nước. Do vậy, hạn 

hán đã gây thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, làm giảm diện tích trồng lúa 

đông xuân thu và ảnh hưởng lớn tới các loại cây trồng khác. Mùa khô nhiều khu 

vực như huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc thiếu nước cho chăn nuôi.  

b). Tình trạng xâm nhập mặn 

(1). Xâm nhập mặn nước mặt 

Xâm nhập mặn nước mặt chủ yếu xảy ra ở cửa sông đổ ra biển vào mùa 

khô. Ranh giới mặn thường vào sâu về phía thượng lưu từ 2 đến 4 km, có sông từ 

8-10 km. Nước sông thường có độ mặn tự nhiên thấp (khoảng 0,02%), nhưng do 

tác động của thủy triều làm cho nước biển xâm nhập mặn gây mặn nước sông, 

nhất là vào mùa khô kiệt, chẳng hạn tại một số vị trí: 

- Sông Lòng Sông: chảy qua vùng Tuy Phong, về mùa khô lưu lượng sông 

giảm mạnh, chỉ còn 0,02 m3/s nên khi triều lên nước mặn đã xâm nhập về phía 

thượng lưu >2 km, độ muối của nước tại cửa sông đạt tới 10-19‰. 

- Sông Lũy: đổ ra Biển Đông ở cửa Phan Rí, huyện Bắc Bình, vào mùa khô 

lưu lượng của sông giảm nhiều (nhỏ nhất là 1,5 m3/s), lúc đó nước thủy triều có 

lúc đã xâm nhập gây nhiễm mặn nước sông từ 4-4,5 km. 

- Sông Phan: chảy ra biển Đông tại cửa Tân Hải (Hàm Thuận Nam), đoạn 

cách cửa sông 5 km độ muối thay đổi khá đột ngột, sau đó chậm dần hoặc ít thay 

đổi. Khoảng cách xâm nhập mặn theo sông khoảng 3 km vào các tháng 6 đến 

tháng 10, khoảng 4 km vào tháng 6. Từ tháng 6 đến tháng 5 năm sau, lưu lượng 

dòng chảy giảm mạnh, chỉ đạt gần 1 m3/s, lúc này nước mặn thủy triều xâm nhập 

sâu nhất và cách cửa sông khoảng trên 4 km. 

(2). Xâm nhập mặn tầng chứa nước ngầm 

Xâm nhập mặn trong các tầng chứa nước ven biển đã được đánh giá qua 

một số báo cáo về công tác lập bản đồ địa chất thủy văn và một số báo cáo chuyên 

đề từ 1990 đến nay. Diện tích các vùng nước dưới đất bị xâm nhập mặn (tổng 

lượng muối của nước dưới đất lớn hơn 1,0‰) ở các cửa sông chính của Bình 

Thuận như sau:  

- Vùng Liên Hương Vĩnh Hảo (cửa sông Lòng Sông): diện tích bị xâm 

nhập mặn khoảng 41,1 km2. 
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- Vùng Phan Rí cửa (cửa sông Lũy, sông Mao): diện tích tầng chứa nước 

bị xâm nhập mặn khoảng 64,7 km2.  

- Vùng đồng bằng Phan Thiết (cửa sông Cà Ty và sông Cái): diện tích tầng 

chứa nước bị xâm nhập mặn khoảng 96,5 km2. 

- Vùng cửa sông Phan: diện tích tầng chứa nước bị xâm nhập mặn khoảng 

14,1km2. 

- Vùng cửa sông Dinh (La Gi Thắng Hải): diện tích tầng chứa nước bị xâm 

nhập mặn khoảng 18,6 km2.  

Tổng diện tích tầng chứa nước bị xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận khoảng 235,0 km2 (tăng khoảng 1,5 lần so với năm 1996). Như vậy, diện 

tích tầng chứa nước bị xâm nhập mặn đã tăng lên, đặc biệt ở vùng cửa sông Cà 

Ty, sông Cái diện tích vùng xâm nhập mặn tăng lên đến 1,75 lần. Điều này phù 

hợp với thực trạng tăng cường khai thác nước dưới đất ở vùng đô thị Phan Thiết 

trong hơn 20 năm vừa qua. 

c). Tình trạng lũ lụt, ngập úng 

Do đặc điểm địa hình của tỉnh Bình Thuận có dạng núi cao nằm sát đồng 

bằng ven biển; các sông suối đều ngắn và dốc... nên thường có lũ về mùa mưa, 

nước sông lên và xuống nhanh. Ngoài ra, một vài nơi ven biển có cao độ địa hình 

thấp, hiện tượng úng ngập vẫn xảy ra tại nhiều khu vực trong tỉnh như thành phố 

Phan Thiết tại một khu vực thấp trũng bị ngập do triều cường kết hợp với nước 

dâng do sóng lớn. Tình trạng lũ lụt, ngập úng theo các lưu vực sông như sau: 

(1). Vùng hạ lưu sông La Ngà: thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ khi 

có các trận lũ từ thượng nguồn đổ về, các vùng bị ngập nặng là vùng ven sông gồm 

các xã: La Ngâu, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Thuận, thị trấn Lạc Tánh, Gia An. 

- Nơi thường xảy ra lũ quét như các xã Huy Khiêm, Bắc Mông, Măng Tố, 

Đức Tân, Đức Phú, Nghị Đức (Tánh Linh) độ sâu ngập lụt từ 1-2m. Tình trạng ngập 

úng trầm trọng xẩy ra thường xuyên, thời gian ngập lụt kéo dài có khi tới cả tháng. 

- Khu vực huyện Đức Linh cũng là vùng ngập nặng của tỉnh, chủ yếu là 

các xã ven sông Mê Pu, sông Nhơn, sông Đa Kai, thời gian ngập kéo dài là do 

nguyên nhân thoát lũ ở vùng hạ lưu kém. 

(2). Lưu vực sông Lòng Sông: ngập lụt gây ra những thiệt hại lớn về người 

và của cải, vật chất. Trong trận mưa lũ năm 2008, mưa lũ làm các xã ở hạ lưu đập 

sông Lòng Sông bị ngập lụt nặng. Thiệt hại nặng nhất là các xã Phong Phú, Phú Lạc 

và Phước Thể71. Lũ cũng đã làm sập một số tường rào trường học, sạt lở cầu cống, 

 
71 Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Tuy Phong có 30 nhà bị sập và bị trôi, trong đó có 4 nhà xây kiên cố, có 37 

con bò, 400 con gia cầm bị trôi, 13 thuyền đánh cá bị chìm và cuốn trôi, hơn 49 ha hoa màu.. 
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kênh thủy lợi và hệ thống tiêu úng của công trình Nhà máy nước huyện Tuy Phong. 

(3). Lưu vực sông Lũy: do địa hình dốc, lòng sông hẹp và cạn nên nước 

mưa tập trung nhanh, sinh ra ngập úng đối với những khu vực dọc dòng chính 

sông Luỹ. Mức độ ngập phụ thuộc vào độ lớn của trận mưa. Hàng năm, tình trạng 

úng ngập xảy ra thường xuyên với thời gian ngắn, bất ngờ nên gây thiệt hại ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là sản xuất nông 

nghiệp như ở khu vực xã Sông Lũy. Do tình hình khí hậu diễn biến thất thường 

(năm 2010), hiện tượng mưa lớn thượng nguồn kết hợp mưa trên diện rộng lưu 

vực hạ lưu sông Lũy gây lũ quét và ngập lụt các xã Phan Sơn, Sông Bình, Sông 

Lũy, Hồng Thái, Phan Thanh, thị trấn Lương Sơn và Chợ Lầu gây thiệt hại nặng 

nề về dân sinh và kinh tế. Riêng đoạn QL1A đoạn qua thị trấn Lương Sơn qua 

hai đợt lũ quét năm 2009 và 2010 đều gây ngập lụt tại 3 điểm là cầu Ông Vạt (km 

1.658+208), km 1.655 và km 1.653 thuộc thôn Lương Đông với tổng chiều dài 

ngập khoảng 2 km, điểm ngập sâu nhất (km 1.653) khoảng hơn 1 m, gây ách tắc 

giao thông trong nhiều giờ liền. 

(4). Lưu vực sông Cái Phan Thiết: lũ lụt và ngập úng xảy ra ở một số khu 

vực vùng hạ lưu thuộc huyện Hàm Thuận Bắc (gồm các xã Hàm Thắng, Hàm 

Liêm, Hàm Nhơn). Ngoài ra, ở thành phố Phan Thiết do lũ trên sông kết hợp với 

triều cường nên độ sâu ngập lụt từ 1-2m, thời gian ngập 7-8 giờ ở một số khu vực 

cửa sông. Vùng ngập gồm các phường Phú Trinh, Thanh Hải và xã Phong Nẫm, 

các vùng dân cư ven sông thường hay bị lũ quét, triều dâng. 

(5). Lưu vực sông Cà Ty: tình trạng mưa kéo dài ở thượng nguồn, nước 

trên sườn dốc tập trung nhanh tràn về và gây ngập lụt cho dải đồng bằng ven biển, 

đặc biệt là một số khu vực thuộc thành phố Phan Thiết. Lũ, bão thường gây ách 

tắc giao thông trên QL1, thiệt hại cho nhân dân trong lưu vực. 

(6). Lưu vực sông Phan: hạ lưu sông thường xảy ra ngập lụt (thuộc huyện Hàm 

Thuận Nam), có tình trạng ngập lụt từ 1-2 m gây ách tắc đoạn QL1A và tỉnh lộ 712.  

(7). Lưu vực sông Dinh: mùa lũ xuất hiện thường từ tháng 7 đến tháng 11 

trong năm, tổng lượng dòng chảy trong thời gian này chiếm khoảng 75% tổng 

lượng dòng chảy năm. Do điều kiện lớp thảm phủ thực vật mỏng, địa hình dốc, 

đôi khi xảy ra lũ quét gây ra tình trạng úng ngập, thiệt hại về người và của ở một 

số khu vực, đặc biệt là khu vực Tân An, Tân Bình, Tân Thiện... 

XII. THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1. Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Cùng với đặc điểm vị trí địa lý, địa hình, khí hậy thủy văn của tỉnh Bình 

Thuận, các loại hình thiên tai tác động đến tỉnh gồm bão, lũ, hạn hán, sạt lở bờ...  

và tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó 
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lường do tác động cực đoan của biến đổi khí hậu... 

Để chủ động phòng chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất 

thường của thiên tai trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực 

hiện nghiêm túc các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và 

coi công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm 

vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã 

hội. Tỉnh đã tổ chức rà soát, cập nhật để các phương án, kế hoạch nhiệm vụ sát 

với thực tế, loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai đã xảy ra và phù hợp với 

đặc điểm của từng địa phương, từng khu vực nhằm chủ động ứng phó, phòng 

ngừa nhanh có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây 

ra; chủ động công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời người và tài sản bảo đảm an toàn 

trước, trong và sau thiên tai. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã củng cố tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các sở, ngành để chủ động thực hiện nhiệm vụ; 

chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “bốn tại chỗ” về lực lượng, phương tiện và 

các trang thiết bị, nhu yếu phẩm; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể 

cho từng thành viên Ban Chỉ huy nhằm chủ động, phối hợp điều hành, chỉ huy 

công việc đạt hiệu quả cao. Nâng cao năng lực của Văn phòng Thường trực Ban 

Chỉ huy các cấp, nhất là Văn phòng cấp tỉnh; trong đó ưu tiên bố trí về nguồn 

nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc hiệu quả, đảm bảo tính 

chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh. 

Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, bổ sung, xác định rõ 

các vùng, khu vực, địa bàn xung yếu thường bị ảnh hưởng của thiên tai nhằm xây 

dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, điều chỉnh phương án ứng phó hợp lý theo 

phương châm “bốn tại chỗ” để tổ chức phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và 

khắc phục hậu quả thiên tai; có phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, trang 

thiết bị, thuốc men, nhu yếu phẩm từ hộ gia đình đến từng thôn, xã, những vùng 

dễ bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai... trong đó đặc biệt quan tâm đối 

với huyện đảo Phú Quý. 

Các địa phương vùng biển duy trì, khuyến khích hoạt động của các “Tổ 

đoàn kết” khai thác hải sản trên biển, quản lý tàu thuyền hoạt động trên biển, 

nhất là tàu đánh bắt xa bờ tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý tàu cá ra khơi, theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, kết nối 

thông tin trực tiếp với tàu cá và gia đình chủ tàu, đảm bảo tàu cá hoạt động trên 

biển nắm bắt thông tin nhanh, kịp thời, chủ động tránh bão, áp thấp nhiệt đới 

hoặc di chuyển đến nơi an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tàu thuyền 

hoạt động trên biển... đồng thời, tỉnh xây dựng phương án sẵn sàng phương tiện, 

lực lượng, trang thiết bị để tham gia công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu 
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hộ người, phương tiện và tàu thuyền khi gặp sự cố, thiên tai xảy ra trên biển, 

trong vùng nước cảng biển. 

Tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ 

động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. Tỉnh đã  

xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý và sử dụng tài nguyên, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai và BĐKH; 

ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; đảm bảo hài hòa 

giữa phát triển kinh tế và BVMT, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động 

phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH; xây dựng và phát triển 

hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, ứng dụng công nghệ chuẩn 

hóa và hiện đại; thực hiện đánh giá BĐKH, kiểm kê khí nhà kính; cập nhật kế 

hoạch hành động ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh. 

2. Hệ thống công trình và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

2.1. Hệ thống hồ chứa chống hạn và chống lũ 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm các công trình cấp nước, công trình thủy 

lợi điều tiết nước, phòng chống lũ lụt, hạn hán với nhiều hồ chứa nước lớn, trung 

bình và nhỏ, nhiều đập dâng, trạm bơm, kênh dẫn nước, kênh tiêu nước... (chi tiết 

các hồ chứa được trình bày tại mục 1.5 - Thực trạng hạ tầng thủy lợi, VII, Phần I). 

2.2. Hệ thống kè biển, kè sông và đê bao 

Ngoài các công trình hạ tầng thủy lợi (hồ chứa, điều tiết nước) phòng chống 

lũ lụt, hạn hán... trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống 

đê kè phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 20 kè biển, 13 kè sông và 01 đê bao... Chi tiết các 

tuyến kè biển, song và đê bao trình bày trong Bảng 54, Phụ Lục II.B. 

Mặc dù, hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi 

khí hậu được quan tâm đầu tư, song khả năng đáp ứng nguồn nước thủy lợi phục 

vụ dân sinh, kinh tế chưa cao, đặc biệt là ở khu vực phía Nam tỉnh thường xuyên 

bị thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Công tác đầu tư xây dựng phát 

triển hạ tầng thủy lợi, hạ tầng phòng chống thiên tai chưa đáp ứng nhu cầu phát 

triển, chưa chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khi hạn xảy ra phải cắt giảm 

diện tích sản xuất, chủ yếu do khó khăn về nguồn vốn (đầu tư xây dựng và vận 

hành khai thác).  

a). Hệ thống kè biển, kè sông 

Bình Thuận có chiều dài bờ biển 192 km, tổng chiều dài cần phải có công 

trình bảo vệ là 117 km. Hiện nay, mới đầu tư được 17,68 km kè kiên cố (đạt 15%) 

và trung bình khoảng 15 đến 20 năm bị hư hỏng cần phải sửa chữa, trong khi khả 
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năng nguồn vốn đáp ứng yêu cầu bảo vệ bờ biển với giải pháp kè bờ hiện nay gặp 

nhiều khó khăn. 

Hệ thống các công trình bảo vệ kè biển đã được triển khai xây dựng kiên 

cố tại các vùng xung yếu của các khu dân cư ven biển, như: Kè bảo vệ bờ biển 

Phước Thể, kè bảo vệ bờ biển Bình Thạnh, kè bảo vệ bờ biển khu phố 13 thị trấn 

Liên Hương, kè bảo vệ bờ biển Phan Rí Cửa, kè bảo vệ bờ biển Hàm Tiến, kè bảo 

vệ khu phố 10 La Gi, kè Đồi Dương, kè bảo vệ bở biển phường Đức Long, kè 

bảo vệ bờ biển Tân Thành, kè chống xói lở bờ biển Phú Quý. 

Tính đến năm 2020, toàn tỉnh Bình Thuận đã đầu tư xây dựng được 23,0 

km kè biển (kè kiên cố 17,68 km và kè tạm 5,32 km). Riêng giai đoạn 2011-2020 

đầu tư 17,61 km kè (kè kiên cố 12,29 km và kè tạm 5,32 km). 

Đê kè bảo vệ bờ sông đã đầu tư được 37,25 km gồm 16,02 km kè sông (kè 

kiên cố 14,29 km, kè tạm 1,73 km) và 21,23 km đê bao. Riêng giai đoạn 2011-

2020 đầu tư 4,3 km kè (kè kiên cố 3,72 km và kè tạm 0,58 km). 

b). Hệ thống đê bao 

Công trình đê bao Khu A đồng muối Vĩnh Hảo, Tuy Phong, có các hạng 

mục: Đê bao và mương tiêu lũ phía Bắc dài 2.205 m, đê bao và mương tiêu lũ 

phía Tây Nam dài 1.483 m, đê bao và mương tiêu lũ phía Đông Nam dài 1.795m.  

Đê bao Võ Xu dài khoảng 21,0 km, nhờ tuyến đê bao này đã giải quyết 

tình trạng ngập úng cho toàn huyện Đức Linh. Ngoài ra, một số dự án tiêu thoát 

lũ đã xây dựng: Kênh tiêu thoát lũ Măng Tố - Bắc Ruộng; kênh tiêu Võ Xu, kênh 

tiêu Suối Lập Lài. 

2.3. Hệ thống khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão 

Biển Bình Thuận giàu có nguồn lợi thủy sản, nhưng ở ven bờ, điều kiện tự 

nhiên lại không thuận lợi cho việc phát triển năng lực đánh bắt, nhất là tàu cá có 

công suất lớn. 192 km bờ biển thuộc địa bàn Bình Thuận có tất cả năm cửa sông 

đổ nước nguồn ra biển, cũng là các khu vực tập trung sinh sống của bà con ngư 

dân và là nơi neo trú của tàu, thuyền. Tuy nhiên, các dòng sông ở Bình Thuận 

đều ngắn, dộ dốc cao, các cửa lạch lại hẹp, hay bị bồi lắng và thường xuyên thay 

đổi do tác động của lũ, gió mùa. Với đặc điểm tự nhiên như vậy, mỗi khi có bão, 

áp thấp nhiệt nhiệt đới hay triều cường, lũ quét... thường gây thiệt hại lớn về 

người, tài sản của ngư dân trong và ngoài tỉnh. 

Hiện tại tỉnh Bình Thuận đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng phát 

huy hiệu quả 5 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão La Gi, Phú Hải, Phan Rí, 

Phan Thiết, Liên Hương và đang xây dựng hoàn thành 1 khu neo đậu tàu cá đảo 

Phú Quý. Các cảng cá, khu tránh bão cho tàu cá đã đầu tư, đưa vào sử dụng:  

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa La Gi (Kết hợp cảng cá La Gi), 
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có khả năng tiếp nhận 1.200 tàu cá neo đậu tránh trú khi có bão, do Ban Quản lý 

Cảng cá La Gi quản lý;  

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Phú Hải (Cấp vùng, kết hợp 

cảng cá Phú Hải), có khả năng tiếp nhận 1.000 tàu cá có công suất đến 250CV 

neo đậu tránh trú khi có bão do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý;  

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Phan Rí (Kết hợp cảng cá Phan 

Rí Cửa), có khả năng tiếp nhận 800 tàu cá có công suất đến 300CV neo đậu tránh 

trú khi có bão, do Ban Quản lý Cảng cá Phan Rí Cửa;  

- Cảng cá Phan Thiết, là Cảng cá loại I đồng thời là trung tâm nghề cá tỉnh, 

do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý;  

- Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Liên Hương, có khả năng tiếp 

nhận 300 tàu cá có công suất đến 300CV neo đậu tránh trú khi có bão, do Ban 

Quản lý Cảng cá Phan Rí Cửa. 

Các cảng cá, khu tránh bão cho tàu cá đang đầu tư: Khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá đảo Phú Quý, có khả năng tiếp nhận 860 tàu cá có công suất đến 

600 CV neo đậu tránh trú khi có bão. Khởi công xây dựng năm 2016, hoàn thành 

năm 2020. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) do Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 

544 tỷ đồng. Đây là công trình neo đậu tránh trú bão cấp vùng, có thể đáp ứng 

cho khoảng 1.000 tàu cá có công suất đến 600 CV của tỉnh Bình Thuận và các 

tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển Nam Trung 

bộ, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1 vào neo đậu, tránh trú bão, nhằm giảm 

thiểu tối đa thiệt hại về người và phương tiện hoạt động nghề cá, đồng thời kết 

hợp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá của địa phương. Quy mô diện tích mặt 

nước khu neo đậu là 55 ha. Các hạng mục trong dự án gồm: Xây dựng đê Tây dài 

952 m nối với đê Đông của Cảng vận tải Phú Quý, kết cấu dạng thùng chìm; xây 

dựng đê Đông dài 735m, kết cấu dạng thùng chìm và đá đổ lõi đê mái nghiêng 

xếp tetrapod và hệ thống phao neo. 

XIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI 

VÀ THÁCH THỨC  

1. Bối cảnh phát triển tác động đến tỉnh Bình Thuận 

1.1. Các xu thế lớn trên thế giới và khu vực 

(1). Hoà bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh 

tranh chiến lược giữa các nước lớn rất phức tạp, gay gắt; cục diện đa cực ngày 

càng rõ nét. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều 

trở ngại, thách thức; chủ nghĩa dân tuý, bảo hộ có xu hướng tăng lên; sự điều 

chỉnh chính sách, quan hệ đối ngoại của các nước lớn trong khu vực và trên thế 

giới diễn biến khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc 
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tế có xu hướng giảm; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền 

tệ quốc tế gia tăng. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, 

gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng kéo dài 

sang đầu thập niên 20; làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức 

quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế 

giới.  

(2). Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, 

kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc 

gia lựa chọn. Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững (SDGs) của 

Liên hợp quốc có ảnh hưởng lớn đến phương thức tăng trưởng, hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư trên thế giới. Chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng 

xanh sẽ là xu thế rõ nét hơn trong thời kỳ tới.  

(3). Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm 

vi toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố 

quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc 

đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, 

mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hoá, xã hội. 

(4). Xu thế đô thị hoá và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng. 

Cạnh tranh giữa các nước trong việc trở thành các trung tâm tài chính, đổi mới 

sáng tạo ngày càng lớn. Những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng đa 

dạng, phức tạp, tác động mạnh mẽ; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia tăng, 

sử dụng nguồn nước xuyên biên giới, nhất là nguồn nước sông Mê Công, đặt ra 

nhiều thách thức lớn chưa từng có cho phát triển bền vững.  

(5). Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có vị trí trọng yếu trên thế giới, 

tiếp tục là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, song tiềm ẩn những nhân tố 

gây mất ổn định do cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên. Tình 

hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe doạ nghiêm trọng 

đến hoà bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển. 

1.2. Dự báo bối cảnh tình hình thế giới và khu vực  

1.2.1. Bối cảnh tình hình chung của thế giới 

Kinh tế thế giới trong thời gian ngắn hạn sắp tới vẫn còn chịu ảnh hưởng 

nặng nề của đại dịch covid-19 và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Về trung và dài 

hạn, kinh tế thế giới sẽ được định hình theo các xu thế: giảm tốc tăng trưởng trên 

phạm vi toàn cầu trong giai đoạn đầu và kỳ vọng sẽ lấy lại mức tăng trưởng cao 

hơn ở giai đoạn tiếp theo trước khi đi vào ổn định tăng trưởng (nếu không có 

những đột biến về tiến bộ khoa học và công nghệ) do tác động của những điều 

chỉnh quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa; cuộc cách mạng công nghiệp lần 
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thứ tư; già hóa dân số, đô thị hóa, trung lưu hóa và biến đổi khí hậu đang diễn ra 

nhanh chóng và khắc nghiệt hơn... Cụ thể, triển vọng của kinh tế thế giới được 

dự báo như sau: 

(1). Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.  

Các nhân tố làm nên sự phát triển nhanh của kinh tế thế giới trong chu kỳ 

vừa qua như toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa thương mại thông qua ký kết các hiệp 

định tự do thương mại, sự mở rộng của các chuỗi sản xuất toàn cầu... đều đã đi 

đến giới hạn. Ngoài ra, còn phải kể đến những vấn đề khác có khả năng gây ảnh 

hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hay 

nguy cơ xung đột địa chính trị tại các khu vực trên thế giới. Kinh tế thế giới đang 

chững lại để chờ sự đột phá mới của lực lượng sản xuất khởi nguồn từ thành tựu 

của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) cũng như những điều chỉnh 

của các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn trước các biến cố xảy ra trên phạm vi 

toàn cầu (dịch bệnh, biến cố địa chính trị, kinh tế) trong những năm gần đây.  

(2). Quá trình toàn cầu hóa đang có những điều chỉnh quan trọng.  

Quá trình này được nhìn nhận là đã đi quá nhanh và là một trong những 

nguyên nhân làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm, gây ra phân cực trong xã hội 

ở nhiều nước phát triển. Bên cạnh đó, sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 được dự 

báo sẽ tạo ra nhiều tác động lớn đến xu hướng toàn cầu hóa mới, tạo ra những 

liên kết mới sâu sắc và toàn diện hơn. Điều này dẫn đến sự điều chỉnh chính sách 

của các quốc gia, với xu hướng bảo hộ gia tăng tại một số cường quốc trên thế 

giới, làm cho các dòng thương mại hàng hóa và đầu tư trên phạm vi toàn cầu có 

nguy cơ suy giảm.  

(3). Cuộc CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi nền tảng của tăng trưởng và phát triển 

trên phạm vi toàn cầu.  

Với những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), 

robots, internet kết nối vạn vật (IoT), công nghệ in ba chiều (3D, hay còn gọi là 

công nghệ chế tạo đắp dần), công nghệ nano, công nghệ sinh học, lưu trữ năng 

lượng, dữ liệu lớn... đem đến sự thay đổi vượt bậc cho chất lượng cuộc sống, việc 

làm, sản xuất và các quan hệ chính trị - xã hội. Thế giới đang bước nhanh vào kỷ 

nguyên số, cuộc CMCN 4.0 tăng tốc đang làm thay đổi những nền tảng của tăng 

trưởng và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Trong lĩnh vực kinh tế, sự đột phá của 

các công nghệ mới sẽ phá vỡ các phương thức kinh doanh truyền thống, cũng như 

làm thay đổi cơ cấu của nhiều ngành, lĩnh vực trong các nền kinh tế để hình thành 

các phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới và cấu trúc kinh tế mới.  

(4). Sự tăng tốc của quá trình già hóa dân số, quá trình đô thị hóa, trung 

lưu hóa ở các nền kinh tế mới nổi, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh 

phi truyền thống… là những xu hướng quan trọng đang nổi lên, tạo ra cả những 
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cơ hội mới đan xen với những thách thức mới.  

Theo các dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), 

Liên hợp quốc, các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ diễn ra nhiều hơn trong những 

năm sắp tới trên toàn thế giới, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tuy 

nhiên, những khó khăn, thách thức, nguy cơ biến đổi khí hậu có thể trở thành 

động lực hình thành những mô hình phát triển mới, thích ứng với những thay đổi 

về môi trường như tăng trưởng xanh. Những nền kinh tế chuyển đổi thành công 

sang mô hình mới này sẽ có nhiều dư địa phát triển và thích ứng tốt với biến đổi 

khí hậu; ngược lại, những nền kinh tế không chuyển đổi mô hình tăng trưởng sẽ 

gặp nhiều khó khăn. Các nước sẽ tuỳ vào điều kiện và lợi thế của mình để lựa 

chọn những chiến lược, những ngành phát triển phù hợp. Những nước có tiềm 

năng nông nghiệp sẽ chú trọng các mô hình nông nghiệp mới như nông nghiệp 

thông minh, nông nghiệp xanh; những nước có tiềm năng du lịch sẽ tập trung khai 

thác phát triển tốt hơn ngành này; các nước có tiềm năng năng lượng tái tạo sẽ 

tập trung khai thác các nguồn năng lượng gió, thuỷ triều và mặt trời… 

Vấn đề già hóa dân số nhanh cũng sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực lớn tới 

sự phát triển kinh tế thế giới. Già hóa dân số đang gây sức ép lên hàng loạt các 

vấn đề như tăng trưởng kinh tế, việc làm, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên nhiên, di dân (trong và ngoài phạm vi biên giới quốc gia) và 

các vấn đề an sinh xã hội khác. Một số nước có lực lượng dân số già sẽ phải điều 

chỉnh chính sách lao động và an sinh xã hội (như tăng tuổi nghỉ hưu; tăng quy mô 

của các chương trình an sinh xã hội cho người già…). Cùng với quá trình hội 

nhập kinh tế được đẩy mạnh, nhiều nước tiếp tục chính sách nhập cư cởi mở để 

bổ sung cho lực lượng lao động bị thiếu hụt. Tuy nhiên, chỉ có lực lượng lao động 

có tay nghề cao mới được chào đón; các nước sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nhập cư 

của lực lượng lao động phổ thông. Ngoài ra, giải quyết việc làm cho lực lượng 

lao động trẻ và ứng dụng rộng rãi những thành quả của CMCN 4.0 sẽ trở thành 

thách thức rất lớn đối với nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát 

triển chưa tích luỹ được các nguồn lực đủ để bù đắp, hỗ trợ người lao động trong 

quá trình chuyển đổi cơ cấu. Cải cách giáo dục sẽ chiếm vị trí quan trọng hàng 

đầu ở những nước này nhằm có được lực lượng lao động đáp ứng các yêu cầu 

mới của thị trường. 

Những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 xảy ra vào cuối năm 

2019, kéo dài tới thời điểm hiện nay (cuối năm 2021) đối với kinh tế thế giới sẽ 

còn tiếp diễn trong những năm tới, đồng thời không thể loại trừ khả năng có những 

dịch bệnh khác với mức độ gây tổn hại không kém Covid-19 có thể xảy ra. Cú 

sốc này có khả năng thay đổi vĩnh viễn hệ thống quốc tế và cán cân quyền lực 

giữa các quốc gia, rất khó dự đoán tác động cụ thể đối với mỗi quốc gia nhưng 

xu hướng chung là các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém, phản ứng chậm với 

dịch bệnh, phụ thuộc quá lớn vào các ngành thương mại, du lịch, sản xuất hàng 
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hóa, các quốc gia đang vay nợ lớn hoặc dễ bị ảnh hưởng của các biến động tài 

chính sẽ chịu rủi ro lớn nhất, tăng trưởng có nguy cơ suy giảm mạnh, kéo dài và 

khả năng phục hồi chậm. 

1.2.2. Quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới và khu vực 

Ngoài các xu thế chung của kinh tế thế giới nêu trên, sự thay đổi trong trật 

tự kinh tế thế giới, mối quan hệ giữa các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc, Anh 

và Liên minh châu Âu (EU) và giữa các khu vực kinh tế như ASEAN, EU, 

NAPTA, MERCUSOR… diễn ra theo chiều hướng nào trong thời gian tới sẽ ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, khu vực và của từng quốc gia. Có thể 

dự báo triển vọng quan hệ kinh tế giữa các quốc gia và khu vực như sau: 

(1). Trật tự kinh tế thế giới mới đang hình thành với vai trò ngày càng lớn 

hơn của các nền kinh tế mới nổi.  

Thế giới ngày nay bắt đầu biết đến và ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh của 

nhóm bảy nền kinh tế mới nổi E7 (Emerging 7) với những quốc gia có quy mô 

kinh tế lớn nhất thế giới có triển vọng thay thế nhóm G7 bao gồm: Trung Quốc, 

Ấn Độ, Brazil, Nga, Indonesia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự nổi lên của các nền 

kinh tế này dẫn đến hình thành trật tự kinh tế thế giới mới sẽ kéo theo những thay 

đổi lớn đối với hệ thống kinh tế thế giới như xuất hiện các luật lệ kinh tế quốc tế 

mới, hình thành các trung tâm tài chính hay các thị trường hàng hóa mới trên quy 

mô toàn cầu. 

(2). Quan hệ thương mại Mỹ - Trung tạm lắng dịu nhưng vẫn tiềm ẩn 

những nhân tố tác động đến kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trong 

đó có tỉnh Bình Thuận.  

Việt Nam là một phần quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Mỹ, 

Trung Quốc và ngược lại Mỹ, Trung Quốc là những đối tác quan trọng của Việt 

Nam, vì vậy sự mất cân bằng do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mang lại sẽ 

làm tổn thương kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 

sẽ đem lại một số cơ hội cho hợp tác kinh tế thương mại, khi Mỹ và Trung Quốc 

áp thuế bổ sung lẫn nhau, hai bên đều phải tìm kiếm hàng hóa nhập khẩu thay 

thế. Đồng thời, gia tăng xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các nước ASEAN, 

trong đó có Việt Nam. 

(3). Quá trình Anh rời khỏi châu Âu (Brexit) vẫn chưa có hồi kết và Brexit 

sẽ là rủi ro kinh tế vĩ mô lớn đối với EU trong thời gian tới, làm ảnh hưởng đến 

kinh tế thương mại các nước trong khu vực với EU.  

Theo ước tính của OECD, Brexit tạo ra cú sốc đối với nền kinh tế Anh, làm 

giảm GDP khoảng 3,3% (năm 2020), đối với EU sẽ làm giảm khoảng 1% GDP. 

Mức tăng trưởng thấp sẽ khiến mô hình phát triển của Liên minh châu Âu bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng trong bối cảnh già hóa dân số, thời gian phục hồi kéo dài và 
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khó khăn do khủng hoảng gây ra. 

Trong thập niên vừa qua, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế 

thế giới đã có những điểm sáng như: tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi, thương 

mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng tích cực, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, hệ thống 

tài chính - tiền tệ ổn định; kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển 

năng động và được đánh giá là trung tâm kinh tế mới của thế giới với nhiều quốc 

gia lớn tham dự, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, làm cho tình hình phát triển kinh tế 

khu vực rất phức tạp và khó đoán. 

(4). Trong thời gian tới, thách thức và cơ hội cho nền kinh tế thế giới và 

khu vực sẽ diễn ra song song 

 Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại do nhiều lực cản và 

động lực cho tăng trưởng đang yếu dần; quá trình toàn cầu hóa sẽ được điều chỉnh; 

cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra sâu rộng tại các nước trên thế giới dẫn đến sự thay 

đổi căn bản trong nền tảng tăng trưởng; già hóa dân số, tốc độ đô thị hóa tăng 

nhanh, BĐKH; xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ 

và Trung Quốc) và Brexit sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tất cả những yếu tố này 

đang đặt thế giới và khu vực trước những bất định khó lường. 

(5). Việc Việt Nam tích cực tham gia các tổ chức, cộng đồng kinh tế và 

tham gia ký kết các Hiệp định thương mại mở ra những cơ hội và triển vọng mới, 

khi mà quốc gia đang cùng bắt tay nhau vượt qua khủng hoảng, tránh những ảnh 

hưởng tiêu cực từ các xung đột giữa các nước lớn, cũng như trong phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế.  

- Kế hoạch Tổng thế về kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025), được các đối 

tác ASEAN đánh giá có tác động tích cực về kinh tế - xã hội và ngày càng chứng 

tỏ khả năng thích ứng với các xu hướng đang nổi của khu vực, đặc biệt thích hợp 

và tương hỗ với Kế hoạch phục hồi của ASEAN hậu Covid-19. Theo đó, các sáng 

kiến của MPAC 2025 có thể giúp hỗ trợ phục hồi về tăng trưởng kinh tế và việc 

làm từ các sáng kiến, dự án về đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững, quảng bá du 

lịch, các chương trình đào tạo hỗ trợ người lao động thất nghiệp…; tăng cường 

năng lực quản lý khủng hoảng y tế trong tương lai, đồng thời giúp cá nhân và 

doanh nghiệp có vị thế vững vàng hơn để ứng phó với các tác động về kinh tế của 

dịch bệnh, trong đó có Covid-19, từ các sáng kiến, dự án về đô thị hóa bền vững, 

cơ sở dữ liệu mở, số hóa hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng 

các dịch vụ tài chính… Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 27 

(AEM 27 Retreat), đã thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế, được xây 

dựng theo ba định hướng, bao gồm: Phục hồi, số hóa và tính bền vững; tập trung 

vào các lĩnh vực quan trọng như thuận lợi hóa thương mại, du lịch, năng lượng, 

công nghệ thông tin, khoáng sản, phát triển bền vững,…  
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- CPTPP72 là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương, là FTA thế hệ mới. Thực hiện CPTPP mang lại cho Việt Nam những cơ 

hội phát triển, nhất là mơt rộng thị trường xuất khẩu. Việc các nước, trong đó có 

các thị trường lớn như Nhật Bản và Ca-na-đa giảm thuế nhập khẩu về 0% cho 

hàng hóa của Việt Nam sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim 

ngạch xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang 

thị trường các nước thành viên CPTPP sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan 

rất ưu đãi. Các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, 

điện, điện tử đều được xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực.  

- EVFTA là FTA thế hệ mới mang lại nhiều lợi ích nhất cho Việt Nam. Đối 

với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU73 sẽ xóa bỏ thuế 

nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, 

EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% 

kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu 

còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu 

trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho 

đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp 

định FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một 

trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay. 

Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch 

nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim 

ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 10 năm, mức 

xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập 

khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, ta áp dụng lộ trình xóa 

bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam 

kết WTO. 

- RCEP được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội và lợi ích kinh tế cho Việt 

Nam và Campuchia trên những khía cạnh sau: (i) tiếp cận dễ dàng hơn với các 

thị trường đầu tư và xuất khẩu của ASEAN và các đối tác. Các doanh nghiệp kỳ 

vọng RCEP sẽ tạo ra một thị trường “khổng lồ”, đa dạng về nhu cầu đối với hàng 

hóa và dịch vụ; (ii) mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất - nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn (là 

 
72 Gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-

lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam. 

73 Gồm 28 quốc gia thành viên của Liên minh EU là: Áo, Bỉ, Bungari, Croatia, Síp,CH  Séc, Đan Mạch, Estonia, 

Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, 

Rumani, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Vương quốc Anh.  Vương quốc Anh rời EU ngày 

31/01/2020, nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ chính sách thương mại của EU trong giai đoạn chuyển tiếp. 
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đầu vào cho sản xuất) và máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại phù hợp; (iii) 

tham gia vào mạng lưới chuỗi giá trị và sản xuất khu vực. RCEP có khả năng thúc 

đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp tận dụng cơ hội mà việc tham 

gia vào chuỗi giá trị mang lại. RCEP bao trùm toàn bộ chuỗi sản xuất một số loại 

hàng hóa của Việt Nam và Campuchia; (iv) cắt giảm chi phí giao dịch và tạo ra 

môi trường kinh doanh thân thiện hơn nhờ hài hòa hóa các quy định hiện hành và 

áp dụng chung trong các FTA khác nhau của ASEAN, ưu đãi thuế quan được cải 

thiện hơn nữa, quy tắc xuất xứ nội khối được hài hòa, dễ đáp ứng hơn, bên cạnh 

đó, các quy trình về hải quan sẽ được thống nhất, tạo thuận lợi thương mại. RCEP 

có đàm phán mở cửa tốt hơn cho ngành dịch vụ hậu cần logistics, viễn thông...; 

nền tảng thương mại điện tử tốt hơn, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, 

cạnh tranh hơn… 

1.3. Dự báo bối cảnh tình hình trong nước  

a). Các yếu tố thuận lợi 

Sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều; quy 

mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền 

kinh tế được cải thiện; tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 

và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước 

được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử 

dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể, tăng độ mở nền 

kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Khu vực tư nhân đóng 

góp ngày càng lớn và trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 

tế đất nước. Chính trị - xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực; 

tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; tiếp tục tận dụng cơ hội dân số vàng; thành quả 

xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của người dân không 

ngừng được cải thiện...  

b). Khó khăn, thách thức 

Mặc dù đã xuất hiện nhiều nhân tố thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn những 

tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro; các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, 

nguồn nhân lực... để đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại còn thấp so với yêu cầu; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; độ mở nền kinh tế cao, khả năng 

chống chịu, thích ứng với tác động bên ngoài còn yếu; năng lực tiếp cận nền kinh 

tế số, xã hội số còn hạn chế...  

Quá trình đô thị hoá tiếp tục diễn ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu phát 

triển hạ tầng và xử lý ô nhiễm môi trường. Thách thức về khai thác, sử dụng hiệu 

quả, bền vững tài nguyên, đất đai và nguồn nước, đặc biệt là vấn đề an ninh nguồn 

nước, an toàn hồ đập. Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh, khốc liệt và khó 
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lường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống người dân. Chênh lệch giàu - 

nghèo và trình độ phát triển giữa một số vùng, miền, địa phương có xu hướng gia 

tăng. Già hoá dân số nhanh dẫn đến áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và tác động 

đến tăng trưởng kinh tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một 

số địa bàn và sự chống phá của thế lực thù địch, phản động còn diễn biến phức tạp. 

Các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… dự 

báo diễn biến khó lường, ngày càng tác động, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và 

đời sống, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài.  

c). Yêu cầu tư duy phát triển mới 

Trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức, đỏi hỏi: 

(1). Phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm việc, cách sống, đẩy 

mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, kích 

cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, giải 

quyết việc làm.  

(2). Tập trung nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ 

chức lại các hoạt động kinh tế; có giải pháp chính sách khắc phục tác động của 

dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế; xây dựng các mô hình 

phát triển mới, tận dụng tốt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu 

tư, sản xuất trong khu vực, toàn cầu.  

(3). Phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình 

sở hữu, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị 

mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Thúc đẩy hình thành các 

chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong nước, phát triển mạnh thị trường nội địa. Từng 

bước hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ và khả năng chống 

chịu hiệu quả trước các cú sốc từ bên ngoài.  

d). Định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải nam 

Trung bộ thời kỳ 2021-2030 

Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước dành cho ưu tiên phát 

triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung sẽ có tác động lớn tới sự phát 

triển của tỉnh Bình Thuận. Cụ thể như sau: 

(1). Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng 

- an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và nuôi trồng hải sản xa bờ. Cơ cấu lại nông, 

lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải sản gắn với công nghiệp chế biến, bảo 

đảm bền vững và hiệu quả cao. Nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế, khu 

công nghiệp lọc hoá dầu, luyện kim, sản xuất, lắp ráp ô tô. Phát triển nhanh, đồng 

bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường liên kết vùng, tiếp tục hình 

thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh 
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thái mang tầm khu vực và quốc tế. Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông 

- Tây; phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm 

dịch vụ hậu cần nghề cá. Nâng cao năng lực phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại 

của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, 

chống sa mạc hoá, sạt lở bờ sông, bờ biển. 

(2). Phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, 

kiểm soát khai thác tài nguyên biển, phục hồi hệ sinh thái biển, gắn liền với bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo. Ưu tiên 

phát triển các ngành kinh tế biển, nhất là du lịch, dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, 

khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác 

hải sản xa bờ, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển 

mới. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp 

sinh thái ven biển gắn với hình thành phát triển đô thị và phát triển các trung tâm 

kinh tế biển mạnh. Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững 

các hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển; nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên 

biển. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, quan trắc, 

giám sát môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Có biện pháp phòng, 

tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển.  

(3). Đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hoá và kinh tế đô thị. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; phát triển đô thị có tầm nhìn 

dài hạn; hình thành một số chuỗi đô thị thông minh; từng bước kết nối với mạng 

đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; xây dựng các đô thị theo hướng đô 

thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi 

mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển. Cơ bản hoàn thành xây dựng hệ 

thống hạ tầng khung của các đô thị, đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực phục vụ và 

các công trình giao thông kết nối các đô thị. Tăng tính kết nối giữa các đô thị 

trong nước và khu vực; gắn kết phát triển đô thị và nông thôn.  

(4). Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới theo hướng gắn với đô thị hoá, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, 

bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại sự chuyển biến tích cực rõ 

nét hơn về nếp sống tới từng thôn, bản, ấp, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của 

mỗi người dân sinh sống ở nông thôn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. Tập trung 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ xây dựng nông thôn mới với 

quá trình đô thị hoá. Thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông 

thôn để xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

"mỗi xã một sản phẩm" gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc tiêu thụ sản phẩm. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, 

nước thải khu vực nông thôn. 
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2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về các điều kiện, yếu tố phát triển, 

thực trạng phát triển tỉnh, các dự báo, đánh giá về xu thế phát triển quốc tế, khu 

vực và trong nước cũng như của Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 

(nhất là đối với tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ), trong triển vọng phát triển 

đến năm 2030, Bình Thuận có những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

cụ thể sau đây. 

2.1. Điểm mạnh 

(1). Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên có thể coi là một trong những nguồn 

lực quan trọng và điểm mạnh của tỉnh Bình Thuận so với các địa phương khác 

trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nói chung và tiểu vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ nói riêng 

 Bình Thuận là tỉnh cực Nam Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền 

Trung, phía Bắc giáp các tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận; phía Tây giáp tỉnh Đồng 

Nai; phía Tây Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Đông và Đông Nam giáp 

biển Đông; là một trong 28 tỉnh, thành phố giáp biển của cả nước. 

Bình Thuận nằm trên tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam, là tuyến hành 

lang kết nối các tuyến hành lang kinh tế phía Bắc với hành lang kinh tế phía Nam 

tham gia vào tuyến hành lang xuyên Á. Bình Thuận nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa 

tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ (và vùng KTTĐ phía 

Nam), có thể coi là cửa ngõ phía Nam của tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

với các vùng, tỉnh phía Nam với khoảng cách không quá xa đến trung tâm phát 

triển lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bình Thuận là 

một tỉnh tiếp nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với biển, là một lợi thế trong việc tăng 

cường kết nối với các tỉnh Tây Nguyên để phát huy tạo điều kiện khai thác tổng 

thể các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và Tây Nguyên trong hợp tác phát triển vùng... 

Bình Thuận có các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú có khả năng huy 

động, khai thác, sử dụng vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là: (i) đất đai đa 

dạng, địa hình mặc dù có nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, song vẫn có thể tổ 

chức thành một số vùng sản xuất tập trung; (ii) tài nguyên khoáng sản khá đa 

dạng, trong đó có một số khoáng sản có trữ lượng lớn, có tiềm năng phát triển các 

ngành công nghiệp khai khoáng như công nghiệp chế biến sâu titan; công nghiệp 

khai thác dầu khí và dịch vụ dầu khí... (iii) tài nguyên biển, với bờ biển Bình 

Thuận dài 192 km, ngoài khơi có đảo Phú Quý với diện tích 16 km2 nằm cách 

Phan Thiết 56 hải lý về phía Đông - Nam, điều kiện khí hậu thuận lợi (ít mưa bão) 

tạo điều kiện thuận lợi cho Bình Thuận phát triển các ngành kinh tế từ biển như 

khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với phát triển công nghiệp chế biến; phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng tầm cỡ quốc gia và quốc tế... ; 

phát triển cảng biển gắn với kết hợp hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn... 
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(2). Bình Thuận có điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên tự nhiên 

phong phú có khả năng huy động, khai thác, sử dụng vào phát triển kinh tế - xã 

hội trong giai đoạn tới.  

- Mặc dù được đánh giá là khu vực có đặc điểm khí hậu nhiệt độ trung bình 

khá cao, lượng mưa ít và phân bố không đều... song với đặc điểm đất đai đa dạng, 

địa hình với nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, chia cắt lãnh thổ thành những khu 

vực nhỏ hẹp tạo cho Bình Thuận có nhiều sông, suối74 được phân bố rộng khắp 

trên địa bàn tỉnh, hình thành các tiểu vùng khí hậu có thể phát triển nhiều loại cây 

trồng vật nuôi, trong đó có một số loại có năng suất cao như thanh long, nho; nền 

nhiệt độ cao, gió lớn quanh năm thuận lợi cho sấy khô các sản phẩm nông - lâm 

- ngư, diêm nghiệp và phát triển năng lượng tái sinh, sạch (năng lượng mặt trời, 

điện gió).  

- Tài nguyên đất đai đa dạng và khá bằng phẳng thuận lợi cho việc hình 

thành các vùng sản xuất tập trung có quy mô hàng hoá (vùng lúa, vùng thanh 

long, vùng cao su, vùng điều, vùng phát triển chăn nuôi...). 

- Tài nguyên khoáng sản khá đa dạng, trong đó có một số khoáng sản có 

trữ lượng lớn, có tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng như 

công nghiệp khai thác, chế biến sâu titan; công nghiệp khai thác dầu khí và dịch 

vụ dầu khí; công nghiệp sản xuất nước khoáng; công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng...  

- Tài nguyên biển, với bờ biển Bình Thuận dài 192 km, ngoài khơi có đảo 

Phú Quý với diện tích 16 km2 nằm cách Phan Thiết 56 hải lý về phía Đông - Nam, 

điều kiện khí hậu thuận lợi (ít mưa bão) tạo điều kiện thuận lợi cho Bình Thuận 

phát triển các ngành kinh tế từ biển như khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn 

với phát triển công nghiệp chế biến; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng tầm cỡ quốc gia và quốc tế; phát triển cảng biển gắn với kết hợp hình 

thành các khu công nghiệp quy mô lớn... 

- Bình Thuận có tài nguyên rừng ở mức trung bình thấp nhưng vẫn có một 

số loài động vật và thực vật quý, hiếm có giá trị kinh tế... có tiềm năng khai thác 

phát triển du lịch sinh thái; rừng sản xuất có trữ lượng gỗ lớn có tiềm năng phát 

triển công nghiệp chế biến gỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tỉnh và xuất khẩu. 

- Bình Thuận có tài nguyên cảnh quan tự nhiên đẹp (với các vùng sinh thái 

rừng - núi - biển), khí hậu ấm áp, nhiều tài nguyên nhân văn đa dạng (con người, 

lịch sử, văn hóa, di tích, tâm linh…) tạo điều kiện thuận lợi hình thành một trung 

tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế. 

 
74 Có 89 sông gồm 24 sông liên tỉnh (theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg, ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh) và 65 sông nội tỉnh (theo Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 

23/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh). 
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(3). Bình thuận đang trong thời kỳ dân số vàng, có nguồn lực lượng lao 

động dồi dào, chất lượng nhân lực ngày càng được nâng cao sẽ trở thành điểm 

mạnh đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai 

Bình Thuận có nguồn nhân dồi dào, lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 

65,5%, cao hơn so với vùng (61,9%) và cả nước (63,4%) và tỷ số phụ thuộc chung 

là 46,6%, có thể nói Bình Thuận đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng (một 

người phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động).  

Hệ thống giáo dục, đào tạo đã và đang được quan tâm nâng cao chất lượng, 

tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh 

tế của tỉnh tăng dần qua các năm, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng số lao 

động làm việc từ 28% năm 2010 lên 55% năm 2016 và lên 70% năm 2020, trong 

đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề từ 21,5% năm 

2015 lên 27,32% năm 2020. Nguồn nhân lực và chất lượng nhân lực tỉnh Bình 

Thuận có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực cho các ngành kinh tế phát 

triển trong tương lai. 

Bên cạnh đó, con người Bình Thuận cần cù, chịu khó lại được hun đúc từ 

truyền thống cách mạng của nhiều thế hệ đi trước là nhân tố tinh thần quan trọng 

và giá trị văn hoá trở thành một trong những nguồn lực lớn có thể phát huy trong 

các hoạt động kinh tế - xã hội mang lại sự phát triển chung của toàn tỉnh. 

(4). Quy mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian qua đang 

trở thành một trong những nguồn tài lực quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới 

Quy mô, xuất phát điểm nền kinh tế thuộc nhóm trên trung bình của cả 

nước, của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung cũng là một trong những 

điểm thuận lợi so với nhiều tỉnh khác trong vùng và cả nước. Năm 2020, quy mô 

GRDP đạt gần 83.688 tỷ đồng, gấp hơn 3,7 lần năm 2010, đứng thứ 28/63 tỉnh, 

thành phố trong cả nước, đứng thứ 6/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền Trung, đứng thứ 4/8 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải 

Nam Trung bộ; GRDP bình quân/người đạt 2.850 USD, gấp 2,8 lần năm 2010. 

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2019 có mức tăng trưởng khá, đạt 

8,25%/năm (năm 2020 thu ngân sách của tỉnh có giảm do dịch bệnh Covid-19 

kéo dài).  

Tỷ lệ đầu tư xã hội so với GRDP bình quân 2011-2020 đạt 39,9%, cao hơn 

bình quân của cả nước (29,2%). Điều này cho thấy khả năng huy động vốn khá 

tốt và vốn đang đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian 

qua và việc sử dụng vốn đầu tư của tỉnh khá hiệu quả. Hệ số hiệu quả sử dụng 
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vốn đầu tư (ICOR) của tỉnh giai đoạn 2011-2020 ở mức 3,6275. 

(5). Các ngành kinh tế gắn với khai thác không gian và nguồn lợi từ biển tiếp 

tục được xác định là tiềm năng, lợi thế đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai 

Bình Thuận là tỉnh thuộc tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với bờ biển 

dài 192 km, diện tích vùng biển rộng lớn, có tuyến hàng hải nội địa và tuyến hàng 

hải quốc tế đi qua, là một trong ba ngư trường trọng điểm của cả nước, có 11 đảo 

lớn nhỏ76, trong đó đảo Phú Quý có vị trí chiến lược về kinh tế biển, quốc phòng, 

an ninh và Hòn Hải nằm trên điểm A6, thuộc đường cơ sở của nước ta; có 03 mỏ 

dầu khí đang khai thác ở quy mô công nghiệp; có nguồn tài nguyên khoáng sản 

ven bờ phong phú; khí hậu nhiệt đới, nhiều nắng, nhiều gió; có nhiều cồn cát, đồi 

cát ven biển và các nhánh núi hướng ra biển, tạo cảnh quan thiên nhiên và các bãi 

tắm đẹp. Đây là những tiềm năng, lợi thế rất lớn cho phát triển kinh tế biển, điều 

kiện thuận lợi để phát triển du lịch, khai thác khoáng sản, nuôi trồng, đánh bắt 

thủy hải sản, khai thác điện gió, điện mặt trời... Toàn tỉnh có 7/10 huyện, thị xã, 

thành phố có biển và hải đảo (huyện Phú Quý), là địa bàn quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và của cả nước.   

Không gian và nguồn lợi từ biển đã và đang được các ngành kinh tế quan 

tâm khai thác, phát triển và từng bước phát huy hiệu quả. Trong tương lai, vùng 

ven biển sẽ trở thành vùng động lực thúc đẩy phát triển với việc phát triển các đô 

thị, khu du lịch; khu, cụm công nghiệp, dịch vụ ven biển; các dự án điện mặt trời, 

điện gió trên đất liền và điện gió ngoài khơi, điện khí hóa lỏng LNG và hệ thống 

cảng biển, tuyến đường ven biển. Các ngành ưu tiên phát triển ở khu vực này là 

du lịch, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, đánh bắt, nuôi 

trồng thủy hải sản và dịch vụ logistics. Đối với du lịch, lấy thế mạnh về biển và 

cảnh quan thiên nhiên để xây dựng các khu du lịch đẳng cấp với các loại hình 

nghỉ dưỡng, sinh thái, chữa bệnh, thể thao biển, du lịch MICE… ngành Du lịch 

sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và khu ku lịch quốc gia Mũi Né trở thành 

một trong những điểm đến hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

(6). Kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là các công trình hạ tầng giao thông, năng 

lượng của quốc gia đang đầu tư, sớm hoàn thành tạo điều kiện kết nối đồng bộ hạ 

tầng trong tỉnh với hạ tầng quốc gia, vùng; là điều kiện quan trọng thu hút nhà 

đầu tư 

 
75 Như đã nêu ở phần trước, vốn huy động chủ yếu vào các dự án sản xuất kinh doanh, đầu tư hạ tầng còn chưa 

nhiều (do vậy ICOR thấp) nhưng khó duy trì vì hạ tầng của tỉnh còn yếu và thiếu. Trong tương lai đầu tư hạ tầng 

sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn và hệ số ICOR sẽ lớn hơn…  

76 Bao gồm: Hòn Cau (66,582 ha) thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong; Hòn Nghề (0,73 ha) thuộc xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình; Hòn Lao (2,441 ha) thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết; Hải Đăng – Kê Gà 

(7,3 ha) thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam; Hòn Bà (2,5 ha) thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi; 

Cụm đảo Phú Quý gồm: Đảo lớn (17,027 km2, bao gồm Hòn Hang, Hòn Đen nằm sát đảo), Hòn Tranh (45,76 

ha), Hòn Trứng (0,33 ha), Hòn Hải (0,78 ha), Hòn Đồ (3,07 ha), Hòn Đá Tý (0,347 ha). 
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Bình Thuận có hệ thống hạ tầng giao thông với đa dạng loại hình vận tải 

như các tuyến đường bộ QL1A, QL28, QL55 và hệ thống đường tỉnh đã và đang 

được tiếp tục đầu tư nâng cấp; đường sắt Bắc - Nam hiện có và các cảng biển 

Vĩnh Tân, Phan Thiết đi vào hoạt động từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch 

vụ hạ tầng của doanh nghiệp và nhân dân. Các công trình năng lượng quốc gia 

được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, cùng với các công trình hạ tầng phục vụ 

phát triển công nghiệp năng lượng... tạo cho Bình Thuận có mạng lưới hạ tầng 

tương đối đồng bộ. 

Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng quốc gia đã được quy hoạch và đang 

đầu tư trên địa bàn tỉnh như tuyến đường bộ cao tốc bắc - Nam đi qua; cảng biển 

Sơn Mỹ và cảng hàng không Phan Thiết; đường sắt cao tốc Bắc - Nam... tạo điều 

kiện kết nối giao thông đi lại dễ dàng, thuận lợi với các vùng và cả nước, nhất là 

các vùng kinh tế năng động; kết nối phát triển kinh tế thuận lợi với các quốc gia, 

thị trường trong khu vực ASEAN và quốc tế. 

2.2. Điểm yếu 

(1). Mặc dù Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, song chưa phát huy hết 

vai trò, vị thế của tỉnh trong mối quan hệ, liên kết vùng, đặc biệt là vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ (và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam), 

vùng TP. Hồ Chí Minh và vùng Tây Nguyên trong các hoạt động kinh tế như thu 

hút đầu tư, liên kết sản xuất đa ngành, hình thành chuỗi giá trị... 

(2). Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Bình Thuận được đánh giá 

là phong phú, đa dạng, có nhiều tiềm năng để khai thác, sử dụng cho các mục 

đích phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua việc quản lý, khai thác, sử dụng, 

phát huy các nguồn lực tự nhiên cho phát triển kinh tế còn hạn chế, việc phân bổ 

và sử dụng các nguồn lực chưa hợp lý, hiệu quả chưa cao. 

- Tài nguyên khí hậu, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phân bổ theo mùa và 

thấp, thiếu nước vào mùa khô, địa hình dốc, lượng bốc hơi cao, gió nắng nhiều, 

ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất của dân cư. Do đó, việc nâng cấp 

và xây dựng hệ thống thủy lợi, trồng rừng nâng độ che phủ và chắn gió có vai trò 

rất quan trọng đối với phát triển của tỉnh. 

- Tài nguyên đất, phần lớn đất nghèo dinh dưỡng, một số nơi còn bị xói 

mòn, rửa trôi nghiêm trọng. Để khai thác tốt tài nguyên đất đòi hỏi đầu tư lớn về 

cơ sở hạ tầng, đặc biệt các công trình thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, sử 

dụng đất theo hướng bền vững. 

- Tài nguyên rừng, diện tích rừng và đất lâm nghiệp sử dụng kém hiệu quả 

hoặc chưa sử dụng còn lớn; đất lâm nghiệp vẫn còn bị lấn chiếm trái phép sử dụng 

vào mục đích khác, nhất là những vùng xa, vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận. 
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Tiềm năng tài nguyên rừng chưa được khai thác tổng hợp và hợp lý, nhất là lâm 

sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường; thu nhập từ nghề rừng thấp và chưa ổn 

định, đa số người dân miền núi chưa thể sống được bằng nghề rừng. 

- Tài nguyên khoáng sản, chủ yếu phân bố trên những vùng kết cấu hạ tầng 

kém phát triển, thiếu đường giao thông. Để khai thác, cần phải đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng khá lớn, khó hấp dẫn các nhà đầu tư. Đồng thời, việc khảo sát, đánh 

giá trữ lượng và chất lượng còn sơ bộ, nên chưa có cơ sở chắc chắn để kêu gọi đầu 

tư. Còn có sự chồng lấn giữa quy hoạch dự trữ, quy hoạch phân vùng thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng quặng titan với các quy hoạch phát triển các ngành khác 

gây khó khăn cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. 

- Tài nguyên nước, chủ yếu dựa vào nước mặt của hệ thống sông - suối. 

Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi phục vụ cho điều tiết, khai thác nguồn nước mặt còn 

hạn chế, số lượng các công trình nhiều nhưng còn ít các công trình quy mô và 

hiệu quả khai thác còn thấp. Nguồn nước ngầm ít, lại bị nhiễm mặn, phèn, đồng 

thời việc khai thác cũng chưa nhiều nên khả năng đáp ứng nhu cầu nước cho sản 

xuất là rất nhỏ, chỉ đáp ứng được rất hạn chế cho sản xuất và sinh hoạt một số 

khu vực nhỏ thuộc Phan Thiết và đồng bằng sông La Ngà. Chế độ dòng chảy của 

thủy triều trong vài năm trở lại đây gây xói lở nghiêm trọng ở một số nơi thuộc 

các huyện Tuy Phong, Bắc Bình... và thành phố Phan Thiết. 

- Tài nguyên biển, đảo, ngư trường bị thu hẹp do hoạt động thăm dò, khai 

thác dầu khí; nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt do tác động của biến đổi khí 

hậu (BĐKH) và hoạt động khai thác không đúng quy định; chất lượng và hiệu 

quả hoạt động khai thác hải sản chưa cao; số lượng tàu cá hoạt động khai thác 

vùng biển khơi, bám biển dài ngày còn ít so với số lượng tàu thuyền công suất 

lớn hiện có của tỉnh; loài thủy sản có giá trị kinh tế cao còn ít. Việc phát triển du 

lịch biển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, nhiều nơi chưa được 

khai thác hoặc khai thác còn hạn chế. Mâu thuẩn giữa phát triển kinh tế du lịch 

và khai thác tài nguyên khoáng sản titan ven biển hoặc giữa phát triển kinh tế du 

lịch và phát triển kinh tế hải sản chưa được giải quyết triệt để.  

- Tài nguyên đa dạng sinh học, quản lý nhà nước về đa dạng sinh học phân 

tán và thiếu đồng bộ giữa ngành Tài nguyên và Môi trường và ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. Cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của tỉnh còn thiếu và 

phân tán; chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất và cơ chế chia sẻ thông tin 

về đa dạng sinh học để cùng khai thác sử dụng. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm 

đất lâm nghiệp, săn bắt động vật hoang dã vẫn còn xảy ra; các hệ sinh thái rừng 

bị suy giảm về diện tích và chất lượng. Trữ lượng và thành phần loài hải sản ở 

vùng biển ven bờ của tỉnh ngày càng bị suy giảm trầm trọng. 

(3). Nguồn nhân lực dồi dào, song tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 
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chứng chỉ còn thấp77, nhất là lao động ở các lứa tuổi 20-24 đạt 14,5% (cả nước là 

23,5%); tuổi 25-29 đạt 23% (cả nước là 37,9%); tuổi 30-34 đạt 25,1% (cả nước 

là 36,3%); tuổi 35-39 đạt 22,4% (cả nước là 32,4%). Chất lượng nhân lực còn hạn 

chế, đào tạo nhân lực chưa thật sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp, 

đồng thời có rất ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu 

về lao động kỹ thuật có tay nghề. Tỷ lệ thất nghiệp còn cao.  

(4). Số lượng lao động lớn, lực lượng lao động trẻ song chất lượng nhân 

lực của tỉnh còn thấp, còn thiếu lao động trình độ cao. Mặc dù, tỉ lệ lao động qua 

đào tạo đạt khoảng 70%, nhưng số lượng lao động được đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ đạt khoảng 26,87%, nhất là đào tạo lao động ở các lứa tuổi 20-24 đạt 

14,5% (cả nước là 23,5%); tuổi 25-29 đạt 23% (cả nước là 37,9%); tuổi 30-34 đạt 

25,1% (cả nước là 36,3%); tuổi 35-39 đạt 22,4% (cả nước là 32,4%).  

Nhìn chung, chất lượng nhân lực còn hạn chế, đào tạo nhân lực chưa thật 

sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời có rất ít doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu về lao động kỹ thuật có tay 

nghề. Trình độ tiếp nhận, vận hành trang thiết bị, công nghệ sản xuất của lao động 

còn thấp, tác phong và tính chuyên nghiệp của lao động chưa cao. Theo Báo cáo 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, chỉ số về đào tạo lao động của Bình 

Thuận xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

(5). Kinh tế tăng trưởng khá cao, nhưng tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu 

tư, chưa dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chưa 

sẵn sàng cho tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư. Sự đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế bình quân 

giai đoạn 2011-2015 là 29,6% và giai đoạn 2016-2020 là 32,48%78. Điều này thể hiện 

qua đóng góp của TFP vào tăng trưởng tuy có tỷ trọng khá nhưng chưa cao và chưa 

cho thấy tính bền vững. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh chủ yếu được quyết định bởi yếu 

tố vốn và năng suất tổng hợp, còn yếu tố lao động đóng góp còn thấp, điều này cho 

thấy mặc dù lực lượng lao động đông là một điều kiện thuận lợi để phát triển, song 

tỉnh chưa tận dụng được lợi thế này và điều này cũng thể hiện chất lượng của lực 

lượng lao động trên địa bàn tỉnh còn ở mức thấp. 

Mặc dù năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đóng góp 

vào tăng trưởng cao, song yếu tố khoa học và công nghệ quyết định tăng trưởng 

kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững thì đóng góp chưa nhiều. Tăng trưởng kinh 

tế nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung còn dựa chủ yếu vào tăng quy 

mô lao động và huy động nhiều nguồn lực tự nhiên như tài nguyên du lịch, khai 

 
77 Tính toán của Tổng cục Thống kê. 

78 Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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thác khoáng sản.... 

(6). Cơ cấu theo ngành kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, 

song còn chưa theo kịp với xu thế chung của cả nước, một số ngành kinh tế chưa 

xứng với tiềm năng của tỉnh. 

- Ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế 

của tỉnh, song chủ yếu là đóng góp của công nghiệp sản xuất điện, với các công 

trình năng lượng quốc gia đặt trên địa bàn tỉnh; các ngành công nghiệp chế biến 

các sản phẩm được xem là lợi thế của tỉnh như các ngành công nghiệp chế biến 

thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, sản phẩm rượu, nước giải khát từ quả thanh 

long, mủ trôm, tảo và công nghiệp hỗ trợ sản xuất các loại nguyên vật liệu, phụ 

kiện, phụ tùng... còn rất hạn chế. 

- Ngành dịch vụ, mặc dù duy trì được mức độ đóng góp vào tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh, song tốc độ tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng 

của tỉnh, nhất là lĩnh vực du lịch chưa xứng với tiềm năng, chưa thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ.  

- Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỷ trọng ngày càng giảm trong cơ 

cấu kinh tế, nhưng còn chậm so với xu thế chuyển dịch chung của cả nước, điều 

này cũng cho thấy mức tăng đóng góp trong tăng trưởng của các ngành phi nông 

nghiệp còn hạn chế.  

Mặc dù, trong cơ cấu kinh tế (tổng thể giữa các khu vực nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ) đã có sự chuyển dịch tích cực, đồng thời cũng đã có sự chuyển 

dịch khá sâu sắc theo hướng định hình một số ngành sản phẩm đặc thù, có vai trò 

lớn như dịch vụ du lịch, công nghiệp năng lượng (đặc biệt là năng lượng tái tạo), 

nông nghiệp với nuôi trồng đánh bắt hải sản và cây ăn quả… nhưng trong nội bộ 

những ngành kể trên còn rời rạc, thiếu liên kết, chưa có những bước tiến mạnh về 

ứng dụng khoa học công nghệ dẫn đến năng suất còn chưa cao. Đặc biệt, chưa 

hình thành được những chuỗi giá trị. Có thể nói, trên địa bàn tỉnh chưa có các 

cụm ngành (cluster) và chuỗi sản xuất (production chain) một cách đúng nghĩa. 

Trong các KCN đang hoạt động, chỉ có KCN chế biến tập trung khoáng sản titan 

Sông Bình bước đầu đã có sự gắn kết giữa khai thác và chế biến quặng titan; các 

khu, cụm công nghiệp khác chỉ dừng lại ở khía cạnh bố trí tập trung để khai thác 

lợi thế sử dụng chung hạ tầng khu công nghiệp và quản lý về môi trường công 

nghiệp. Mặc dù ở khu vực phía Bắc tỉnh (huyện Tuy Phong và Bắc Bình) là nơi 

tập trung các cơ sở sản xuất năng lượng và công nghiệp khai khoáng (titan tại Bắc 

Bình) nhưng hầu như chưa có sự gắn kết giữa các cơ sở sản xuất và chưa có được 

các cơ sở công nghiệp, dịch vụ phụ trợ cho các hoạt động công nghiệp này. 

(7). Các lĩnh vực xã hội, môi trường và an sinh được cải thiện đáng kể, đạt 

được hầu hết các mục tiêu đề ra, song so với tiến trình phát triển còn khoảng cách 

khá xa. Chưa phát huy và khai thác tốt các tiềm năng, nguồn lực văn hóa, xã hội 
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cho phát triển. 

- Kết quả giảm nghèo là rất ấn tượng, các chỉ số về đáp ứng y tế, chăm sóc 

sức khỏe, giáo dục khá tốt… nhưng chất lượng còn ở mức trung bình. Cơ hội việc 

làm có thu nhập tốt hơn cho người dân còn hạn chế do hạn chế về kỹ năng nghề 

(liên quan đến vấn đề tổ chức và cơ chế đào tạo) và sự hình thành và phát triển 

những lĩnh vực ngành nghề mới (đổi mới sáng tạo) còn hạn chế.  

- Chương trình phát triển nông thôn (nông thôn mới - mặc dù còn nhiều 

nội dung của chương trình trên bình diện cả nước còn chưa phù hợp) còn nhiều 

việc phải làm. 

- Các chỉ số về môi trường đạt được tương đối tốt, tuy nhiên, vẫn còn những 

vấn đề phải tập trung giải quyết và hướng tới một tỉnh phát triển còn khoảng cách 

khá xa. Xử lý chất thải, rác thải còn chưa đạt yêu cầu. Đã xuất hiện những vấn đề 

về môi trường, sạt lở bờ biển và bảo vệ tự nhiên và đa dạng sinh học. 

- Bình Thuận là nơi có tới 35 dân tộc sinh sống (bên cạnh dân tộc Kinh còn có 

34 dân tộc thiểu số), sống tập trung và có bản sắc văn hóa riêng (bao gồm cả vật thể 

và phi vật thể). Có tới khoảng 300 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh và 

nhiều giá trị văn hóa phi vật thể, tuy nhiên việc phát huy các giá trị này còn có những 

điểm hạn chế. Mặc dù du lịch tỉnh Bình Thuận đã khá phát triển, Chính phủ và UBND 

tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, quyết định về phát triển du lịch tỉnh nhưng hoạt 

động du lịch tỉnh còn giới hạn chủ yếu trong phát triển du lịch biển (các hoạt động 

nghỉ ngơi, giải trí liên quan đến biển), chưa hình thành được những tổ hợp du lịch, 

trong đó phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn. 

(8). Không gian hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và không gian 

kinh tế mặc dù cơ bản đã hình thành, song các hoạt động tổ chức phát triển còn 

mờ nhạt, thiếu sự liên kết trong nội tỉnh với liên kết vùng và khu vực. Cụ thể: 

- Không gian tổ chức hệ thống giao thông kết nối với các vùng phát triển 

động lực phía Nam đã hình thành, nhất là hạ tầng giao thông, song chưa được đầu 

tư đồng bộ... thiếu các đầu mối hạ tầng quan trọng, kết nối đồng bộ với hạ tầng 

giao thông quốc gia trên địa bàn, đặc biệt là sân bay, cảng biển, đường cao tốc 

(đang được đầu tư).  

- Không gian liên kết với các trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia, theo 

các trục: cao tốc Bắc Nam (quốc lộ 1A) liên kết với vùng kinh tế của cả nước, 

liên hệ trực tiếp vùng thành phố Hồ Chí Minh và tiểu vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ; hành lang kinh tế đô thị quốc gia, quốc tế (QL28) kết nối các tỉnh Nam Tây 

Nguyên (Lâm Đồng, tỉnh Đăk Nông), Campuchia, các tỉnh Nam Lào, Đông - Bắc 

Thái Lan ra biển Đông; hành lang kinh tế đô thị quốc gia (QL55 nối QLlộ 20) kết 

nối thị xã La Gi và thành phố Bảo Lộc; hành lang kinh tế đô thị quốc gia liên 

vùng phía Bắc tỉnh Bình Thuận kết nối các huyện thuộc các tỉnh miền núi trong 
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tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; hành lang kinh tế đô thị quốc gia (đường 

ven biển), tuyến đường kinh tế ven biển kết nối các đô thị du lịch, công nghiệp, 

cảng biển… trong tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; hành lang kinh tế đô thị 

quốc gia (ĐT715 - Lương Sơn - Đại Ninh nối QL20 đi thành phố Đà Lạt) kết nối 

vùng phía Đông tỉnh Bình Thuận với tỉnh Lâm Đồng;... 

- Không gian các vùng đô thị - công nghiệp tập trung: vùng phát triển trung 

tâm, đô thị động lực là thành phố Phan Thiết bán kính ảnh hưởng 30 km, gồm các 

đô thị Phan Thiết (hạt nhân), Ma Lâm, Tân Thành, Thuận Nam, Hàm Đức với 

các khu công nghiệp tập trung Phan Thiết, Hàm Kiệm, Hàm Cường và các cụm 

công nghiệp gắn với các đô thị.  

- Không gian các cực phát triển vùng đối trọng: cực phát triển vùng Tây 

Nam hướng về phía Bà Rịa - Vũng Tàu với thị xã La Gi là hạt nhân và các đô thị 

Sơn Mỹ, Tân Minh và Tân Nghĩa với các khu công nghiệp tập trung Sơn Mỹ, Tân 

Hải, Tân Đức, khu cảng biển; cực phát triển vùng Đông Bắc theo QL1A, đường 

ven biển (ĐT716) đi thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với chuỗi đô thị Phan Rí 

Cửa, Hòa Thắng, Chợ Lầu, Liên Hương, trong đó thị xã Phan Rí Cửa là hạt nhân 

phát triển và các khu công nghiệp tập trung Tuy Phong, công nghiệp khai khoáng, 

các khu tiểu thủ công nghiệp; cực phát triển vùng Tây Bắc, theo QL55 đi Lâm 

Đồng với chuỗi đô thị Võ Xu, Đức Tài, Lạc Tánh với đô thị Võ Xu là hạt nhân 

và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu địa 

phương trong vùng. 

- Không gian vùng cảnh quan gắn với hệ thống sông La Ngà, sông Dinh, 

sông Phan, sông Cái, sông Lũy, sông Lòng Sông, cùng với các hồ Hàm Thuận, 

hồ Đa Mi, hồ Biển Lạc, hồ Sông Quao, hồ Suối Đá, hồ Lòng Sông, hồ Phan Dũng, 

hồ Đá Bạc, hồ Núi Đất cùng với bờ biển, tạo nên khung cảnh quan dọc biển, sông, 

hồ trong vùng; vùng cảnh quan tự nhiên bao gồm các Khu bảo tồn thiên nhiên Tà 

Cú, Núi Ông, KaLon - Sông Mao; cùng với vùng sản xuất lâm nghiệp và các vùng 

du lịch sinh thái đồi núi - ven biển kết nối vùng trung tâm và các cực trong vùng 

thành một cấu trúc không gian cảnh quan hoàn chỉnh và bền vững. 

- Không gian vùng chức năng kinh tế, gồm:   

+ Vùng kinh tế động lực79 với vai trò là phát triển đô thị, trung tâm du lịch 

chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế, phát triển cảng nước sâu và hình thành 

các vùng chuyên canh sản xuất lúa, thanh long, khai thác và chế biến hải sản và 

là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và hậu cần cho quần đảo Trường Sa…, trong 

đó, thành phố Phan Thiết vừa là đô thị du lịch, đô thị trung tâm toàn vùng và là 

hạt nhân vùng động lực. 

 
79 Gồm thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam và huyện đảo Phú Quý. 
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+ Vùng kinh tế phía Tây Nam80 với vai trò là vùng phát triển năng động 

thứ 2 của tỉnh Bình Thuận với phát triển công nghiệp tập trung, hình thành các 

trung tâm dịch vụ, thương mại và đô thị hạt nhân là thị xã La Gi. 

+ Vùng kinh tế La Ngà81 với vai trò là vùng phát triển nông nghiệp hàng 

hóa có chất lượng cao chủ yếu phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa, cao su, 

điều và phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, thác. 

+ Vùng kinh tế phía Đông Bắc82 với vai trò là vùng phát triển công nghiệp 

điện năng (nhiệt điện, phong điện), công nghiệp khai khoáng và phát triển du lịch 

biển, du lịch văn hóa lịch sử. 

Ngoài ra, việc bố trí phát triển trong hình thành các cụm ngành, lãnh thổ giữa 

Bình Thuận và Ninh Thuận (khu vực Cà Ná), với các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng) 

và Bà Rịa - Vũng Tàu ở phía Nam chưa được khai thác hiệu quả. Việc Bình Thuận 

có quan hệ hợp tác với thành phố Hồ Chính Minh trong các hoạt động kinh tế - xã 

hội là một điểm nhấn quan trọng mở đầu cho việc tăng cường hợp tác phát triển. 

2.3. Cơ hội  

(1). Bối cảnh phát triển mới, với xu thế liên kết, hợp tác cùng phát triển đã 

hình thành các chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị của sản phẩm hàng hoá... cùng 

với kết cấu hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi Bình Thuận mở rộng thị trường 

sản phẩm hàng hoá tận dụng các cơ hội hợp tác thương mại mà Việt Nam đã tham 

gia ký kết mang lại như các Hiệp định EVFTA, CPTPP, RCEP... và các cam kết 

kết nối kinh tế trong khu vực ASEAN. 

- Những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế với những xu hướng 

mới, đặc biệt là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0 ) đã chi phối 

và làm thay đổi tương quan giữa các nước cũng như toàn bộ đời sống kinh tế, 

chính trị trên thế giới, trong đó xuất hiện những cơ hội mới cho các quốc gia đang 

phát triển, trong đó có Việt Nam. Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế 

lớn (Mỹ - Trung Quốc - EU) tác động lớn đến chính sách đầu tư, thương mại của 

Việt Nam, trong đó có Bình Thuận. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ làm 

tổn thương đến kinh tế thương mại khu vực, thế giới, nhưng quan hệ này cũng 

đem lại một số cơ hội cho phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam, khi Mỹ 

và Trung Quốc áp thuế bổ sung lẫn nhau, hai bên đều phải tìm kiếm hàng hóa 

nhập khẩu thay thế. Đồng thời, xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang 

các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. 

- Việt Nam đã tham gia vào một loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

 
80 Gồm thị xã La Gi và huyện Hàm Tân. 

81 Gồm huyện Tánh Linh và Đức Linh, đô thị hạt nhân là thị trấn Võ Xu. 

82 Gồm huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong, thị xã Phan Rí Cửa là đô thị trung tâm vùng Đông Bắc. 
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thế hệ mới, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối 

tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các cam kết của Việt Nam trong Cộng 

đồng kinh tế ASEAN (AEC)… là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thương mại 

và đầu tư… mang lại những cơ hội mới sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 

Thuận nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Các hiệp định thương mại này 

mang lại những cơ hội lớn cho phát triển: (i) tiếp cận dễ dàng hơn với các thị 

trường đầu tư và xuất khẩu của các đối tác, với một thị trường “khổng lồ”, đa 

dạng về nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ; (ii) mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất - 

nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn (là đầu vào cho sản xuất) và máy móc thiết bị có công 

nghệ hiện đại phù hợp; (iii) tham gia vào mạng lưới, chuỗi giá trị và sản xuất khu 

vực và có khả năng thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp tận 

dụng cơ hội mà việc tham gia vào chuỗi giá trị mang lại; (iv) cắt giảm chi phí 

giao dịch và tạo ra môi trường kinh doanh thân thiện hơn nhờ hài hòa hóa các quy 

định hiện hành và áp dụng chung trong các FTA khác nhau; (v) các quy trình về 

hải quan sẽ được thống nhất, tạo thuận lợi cho các ngành dịch vụ hậu cần logistics, 

viễn thông... nền tảng thương mại điện tử tốt hơn, môi trường đầu tư kinh doanh 

minh bạch, cạnh tranh hơn… 

- Cùng với cơ hội mở rộng thị trường do liên kết, hợp tác phát triển, việc 

quản lý, khai thác, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên hợp lý hiệu quả tạo cơ hội 

cho Bình Thuận phát triển các ngành: khai thác, nuôi trồng và công nghiệp chế 

biến thủy, hải sản; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp khai thoáng (chế biến 

sâu titan, dịch vụ dầu khí...); phát triển công nghiệp điện, trở thành Trung tâm 

năng lượng của quốc gia; dịch vụ cảng biển gắn với hình thành các đô thị, các 

khu công nghiệp và cung cấp dịch vụ logistic;...  

(2). Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước được xác định 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và quy hoạch phát 

triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (đang được xây dựng) là cơ 

hội cho tỉnh Bình Thuận hoạch định phương án, quản lý phát triển và định hướng 

cho các doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội từ những chủ trương, chính sách 

mang lại. Theo đó, tỉnh Bình Thuận có cơ hội: (i) tập trung phát triển mạnh kinh 

tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và 

nuôi trồng hải sản xa bờ; (ii) cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng 

thuỷ, hải sản gắn với công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao; 

(iii) phát triển mô hình các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; (iv) phát triển 

nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (v) tăng cường liên kết vùng, 

tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, 

du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế; (vi) phát huy hiệu quả các hành 

lang kinh tế Đông - Tây; phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng 

và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá; (vii) nâng cao năng lực phòng, chống, 
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giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng phó hiệu quả với 

biến đổi khí hậu, chống sa mạc hoá, sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể khu 

du lịch quốc gia Mũi Né83 theo hướng tập trung phát triển du lịch theo chiều sâu, 

chú trọng chất lượng và hiệu quả, đa dạng về sản phẩm trên cơ sở khai thác và phát 

huy các lợi thế về tài nguyên du lịch biển với khai thác giá trị các di tích, văn hóa 

của dân tộc Chăm, các giá trị cảnh quan địa hình đồi cát độc đáo tạo cơ sở đột phá 

đưa khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng 

cao; đồng thời phát triển, tăng cường liên kết trong vùng du lịch duyên hải Nam 

Trung bộ và Đông Nam bộ, năm 2030 khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một 

trong điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, 

với xu thế đô thị hoá và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng, các đô thị 

trong khu vực và thế giới đang có sự cạnh tranh, việc trở thành điểm đến hàng đầu 

của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tạo cơ hội cho Bình Thuận phát triển đô 

thị trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của vùng và của cả nước. 

(3). Các công trình kết cấu hạ tầng lớn của quốc gia được đầu tư xây dựng 

trên địa bàn, tạo cơ hội cho Bình Thuận có điều kiện tăng cường liên kết với các 

địa phương, vùng lãnh thổ và tổ chức lại không gian phát triển mới, phù hợp, hiệu 

quả hơn. Các công trình đã và đang tiếp tục được đầu tư nâng cao năng lực như 

cảng Vĩnh Tân; các công trình đang được đầu tư xây dựng và dự kiến hoàn thành 

đến năm 2023 như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, cảng hàng không Phan Thiết; 

các công trình đã được quy hoạch đầu tư như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hạ 

tầng giao thông các tuyến quốc lộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và kết 

nối với các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên... 

(4). Hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia đã được quy hoạch và đang được đầu 

tư trên địa bàn và đi qua địa bàn như hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông (cảng 

biển, sân bay, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao), trong đó đường bộ cao tốc 

và sân bay Phan Thiết dự kiến hoàn thành năm 2023 là cơ hội cho Bình Thuận: 

- Tăng cường kết nối với các địa phương, vùng lãnh thổ như các hành lang 

kinh tế, các vùng kinh tế động lực phía Nam khai; đồng thời thác các nguồn lực 

bên ngoài, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Sắp xếp, tổ chức không gian phát triển mới phù hợp, hiệu quả như: (i) 

không gian phát triển công nghiệp; (ii) không gian phát triển dịch vụ, du lịch; (iii) 

không gian phát triển nông nghiệp; (iv) không gian phát triển kết cấu hạ tầng; (v) 

không gian đô thị và nông thôn;... 

 
83 Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
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(5). Cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối được hoàn thiện, làm gia tăng 

nhanh hơn hiệu ứng lan tỏa phát triển, nhất là các hoạt động công nghiệp, du lịch, dịch 

vụ (giáo dục đào tạo, y tế, logistics...), đổi mới sáng tạo từ các trung tâm kinh tế lớn 

như vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng TP. Hồ Chí Minh... 

và xa hơn từ các quốc gia trong ASEAN trên tuyến hành lang xuyên Á... cùng với thị 

trường hàng hoá, dịch vụ rộng lớn, là cơ hội cho Bình Thuận thu hút đầu tư từ các các 

doanh nghiệp ngoài tỉnh, có năng lực vốn, công nghệ đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, 

do những lợi thế về đất đai (không gian đầu tư các dự án), suất đầu tư thấp, giá nhân 

công, dịch vụ thấp tương đối so với nhiều địa phương trong vùng. 

Sự dịch chuyển, hình thành và phát triển hệ thống đổi mới, sáng tạo, khởi 

nghiệp hướng tới nền kinh tế dựa chủ yếu vào tiến bộ công nghệ tạo cơ hội cho 

Bình Thuận khai thác hiệu quả tiềm năng về vị trí địa lý, đất đai… để tiến tới hình 

thành và phát triển các trung tâm đào tạo hướng tới hình thành một cụm liên kết 

về đổi mới sáng tạo, R&D. Với khoảng cách tiếp cận các trung tâm phát triển trên 

địa bàn cả nước được rút ngắn về thời gian cùng với những thuận lợi về khí hậu, 

thời tiết và cảnh quan, Bình Thuận có cơ hội lớn về việc hình thành cụm liên kết 

về đào tạo, nghiên cứu và triển khai công nghệ… 

(6). Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời 

sống, kinh tế - xã hội, nhất là cộng đồng doanh đang bị tác động rất lớn, nhất là 

đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi tỉnh Bình Thuận có đến 94,1% là các 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 5,9% là doanh nghiệp vừa và lớn. Song, vượt qua 

thách thức này, nhiều doanh nghiệp có cơ hội và đang nhanh chóng chuyển đổi 

mô hình, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nhằm thích ứng với đại dịch toàn cầu, 

gắn với chuyển đổi số, tổ chức lại chuỗi cũng ứng bền vững hơn, với nhiều chủ 

thể cung ứng tham gia trong chuỗi. 

2.4. Thách thức 

Trong thời gian tới, cơ hội và thách thức phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Bình Thuận sẽ diễn ra song song. 

(1). Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại do nhiều lực cản 

và động lực cho tăng trưởng đang yếu dần; quá trình toàn cầu hóa sẽ được điều 

chỉnh; cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra sâu rộng tại các nước  trên thế giới dẫn đến sự 

thay đổi căn bản trong nền tảng tăng trưởng; già hóa dân số, tốc độ đô thị hóa tăng 

nhanh, BĐKH; xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ và 

Trung Quốc) và Brexit sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tất cả những yếu tố này đang 

đặt thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam trước những bất định khó lường. 

(2). Cùng chung đặc điểm địa hình, các địa phương trong vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung cùng có vị trí nằm trên dải đồng bằng ven biển, nằm 

trên tuyến hành lang kinh tế Bắc Nam (trục hành lang xuyên Á), có hệ thống hạ 

tầng giao thông đường bộ cao tốc, đường sắt Bắc Nam đi qua, gần các vùng kinh 
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tế trọng điểm của quốc gia.... tiềm năng, lợi thế này được chia đều cho các địa 

phương, do đó áp lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội phát triển mới, nhất là thu hút 

các nguồn lực (vốn đã hạn hẹp) cho phát triển. Đây là thách thức không nhỏ, đòi 

hỏi tỉnh Bình Thuận phải đi nhanh hơn về cơ chế, chính sách để tiếp cận các 

nguồn lực và thị trường cho phát triển. 

Là tỉnh cực nam Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, giáp với 

vùng Đông Nam Bộ và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đây vừa là thuận 

lợi song cũng là thách thức rất lớn trong thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 

khoa học công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó ảnh hưởng 

đến quá trình thu hút đầu tư vào những ngành/lĩnh vực có hàm lượng công nghệ 

cao, qui mô lớn, hiện đại, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động. 

Huy động nguồn nguồn lực đầu tư tại chỗ là một trong những thách thức lớn 

nhất. Trong khi quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư từ ngân sách 

nhà nước, người dân của tỉnh còn rất hạn hẹp. Đo đó, việc huy động các nguồn lực tài 

chính để đầu tư phải huy động từ bên ngoài, đòi hỏi phải có những cải tổ lớn về cơ 

chế, chính sách cũng như hoạt động xúc tiến đầu tư cho sự phát triển chung của tỉnh. 

Quá trình phát triển nhanh về công nghiệp và dịch vụ và đô thị hoá dẫn đến 

dân số, lao động tăng cao, tạo những áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội như: 

nhà ở, y tế, giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, an ninh trật tự xã hội... Đây là 

thách thức rất lớn đối với tỉnh Bình Thuận cần phải giải quyết trong thời kỳ đến. 

(3). Sự tăng cường hợp tác, kết nối và hội nhập kinh tế sâu rộng với các vùng 

lân cận, với cả nước từng bước tham gia vào các thị trường khu vực và quốc tế tạo 

những thách thức lớn với chính quyền và các doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận: 

- Tập trung, đầy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, nhất là công tác đào tạo 

nghề (đào tạo mới, đào tạo lại) một lực lượng lớn lao động trong độ tuổi và người 

lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động chất lượng cao, tay nghề giỏi trong 

thời gian tới. Bên cạnh đó, phải quan tâm, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển mới. 

- Huy động nguồn lực (vốn) lớn để đầu tư, đổi mới công nghệ nâng cao 

năng suất, chất lượng nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hoá của tỉnh, 

đảm bảo các yêu cầu khắt khe của thị trường, nhất là các thị trường trong khu vực 

và quốc tế như EU, UK, ASEAN... 

- Cần thiết lập, hình thành các chuỗi liên kết phát triển giữa các địa phương, 

doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, khu vực và quốc tế. Mặc dù đã có thay đổi 

nhiều về nhận thức giữa các địa phương về hợp tác phát triển và tăng cường liên 

kết, tuy nhiên việc triển khai cụ thể trong thực tiễn hiện nay đang là một thách 

thức rất lớn. Cho đến nay, việc tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng 

lãnh thổ, khu vực và quốc tế còn chưa rõ (nếu không muốn nói là chưa có, do 



270 

hiện nay việc liên kết chủ yếu giữa các địa phương lân cận và là hoạt động hợp 

tác của các cơ quan, Sở ngành quản lý và một số hoạt động xúc tiến thương mại), 

việc liên kết giữa các doanh nghiệp (nội tỉnh, ngoài tỉnh và quốc gia khác) trong 

cung ứng, sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ chưa nhiều và còn manh mún, 

phân tán... chưa hình thành chuỗi giá trị cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ quy mô 

lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, mang tầm vóc quốc tế... thách thức này đòi hỏi 

Bình Thuận cần có những chính sách, chương trình cụ thể, đề xuất hợp tác, thúc 

đẩy liên kết phát triển, nhất là đối với các địa phương trong vùng Duyên hải miền 

Trung, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nguyên... và xa hơn là các địa phương, 

doanh nghiệp thuộc các quốc gia có thị trường hàng hoá, dịch vụ của tỉnh... 

- Tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho sự phát triển của nông nghiệp và 

công nghiệp trên địa bàn. Trong quá trình phát triển, các ngành lĩnh vực quan 

trọng được xác lập trong quy hoạch mặc dù đã được tính đến những điều kiện 

tiềm năng, đặc thù, những rõ ràng các giải pháp về công nghệ trong phát triển 

những ngành lĩnh vực này vẫn là một thách thức. Vì vậy, cần có chương trình 

nghiên cứu giải quyết những vấn đề đó từ cả phía các cơ quan nghiên cứu khoa 

học và công nghệ nhà nước và từ phía các doanh nghiệp… 

(4). Nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Để tận 

dụng, nắm bắt các cơ hội mang lại, nhu cầu nhân lực trong giai đoạn tới gặp phải hai 

thách thức lớn đó là: (i) phải tập trung nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ. Mặc dù 

các hoạt động giáo dục, đào tạo trong những năm qua đạt kết quả khả quan, nhưng so 

với các địa phương khác chỉ số về đào tạo lao động của Bình Thuận xếp thứ 52/63 

tỉnh, thành phố trong cả nước (theo Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 

2020). Hơn nữa, việc đào tạo nghề chưa phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp 

hoạt động trên địa bàn, do vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm chưa cao; (ii) 

phải thu hút lực lượng lao động có chuyên môn cao từ bên ngoài đáp ứng nhu cầu sử 

dụng lao động trong giai đoạn phát triển mới. Việc thu hút lao động có chuyên môn 

cao đòi hỏi phải có những cơ chế chính sách tốt, đồng thời việc này kéo theo sự di cư 

cơ học tạo ra nhu cầu phải giải quyết những vấn đề liên quan đến đảm bảo đời sống, 

cung cấp các dịch vụ xã hội cho lực lượng lao động này và những người nhập cư.  

(5). Thách thức trong công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội về 

việc khai thác, huy động các nguồn lực tự nhiên. Khi đặt vấn đề phát triển các 

ngành và lĩnh vực mới (cái mới bao giờ cũng khó khăn trong việc chấp thuận), sẽ 

đòi hỏi sự thay đổi lớn trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực (từ nhân lực, 

tài chính cho đến đất đai - một nguồn lực dễ gây xung đột…). Sự thay đổi này 

cần phải được giải thích rõ, công khai để tạo sự đồng thuận trong xã hội và trong 

các cơ quan quản lý nhà nước ở mọi cấp độ. Đây cũng là thách thức không nhỏ 

trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện. 

Việc huy động nguồn tài nguyên nước cho phát triển quy mô lớn. Khi quy 
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mô kinh tế tăng lên, các hoạt động kinh tế - xã hội gia tăng và đa dạng hơn và 

nhiều hơn cùng với gia tăng về quy mô dân số (bao gồm cả tăng tự nhiên và cơ 

học) việc bảo đảm nguồn nước sạch, bền vững về môi trường là một thách thức 

lớn. Bình Thuận vốn là khu vực không giàu về tài nguyên nước, chủ yếu dựa vào 

nước mặt của hệ thống sông - suối, nước ngầm ít, lại bị nhiễm mặn, phèn... nguy 

cơ thiếu nước đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt, đòi hỏi đầu tư 

lớn cho hệ thống hồ trữ nước và hệ thống thủy lợi dẫn nước cho sản xuất, sinh 

hoạt. Bên cạnh đó, tác động của BĐKH làm cho chế độ dòng chảy của thủy triều 

trong vài năm trở lại đây gây xói lở nghiêm trọng ở một số nơi thuộc các huyện 

Tuy Phong, Bắc Bình... và thành phố Phan Thiết, điều này tạo ra thách thức, áp 

lực trong đầu tư để khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn nước. 

(6). Mặc dù các công trình kết cấu hạ tầng lớn của quốc gia được đầu tư xây 

dựng trên địa bàn như hệ thống quốc lộ được đầu tư nâng cấp, đường bộ cao tốc, 

cảng hàng không, cảng biển được đầu tư, đường sắt tốc độ cao được quy hoạch xây 

dựng... tạo cho Bình Thuận có cơ hội mới, song cũng gặp phải thách không nhỏ: 

- Cần thu hút một nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là 

giao thông đồng bộ, kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia; hạ tầng các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư tận dụng hiệu quả cơ hội này 

cho liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi hệ thống kết cấu hạ tầng 

khác như: đô thị, nông thôn, an sinh xã hội và hạ tầng xử lý môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu phát triển... cũng cần phải dành nguồn lực đầu tư, 

trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) trên địa bàn 

rất hạn chế, thể chế và cơ chế, chính sách huy động nguồn lực ngoài nhà nước chưa 

thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Do đó, nếu việc đầu tư kết cấu hạ tầng kéo dài sẽ 

ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

- Yêu cầu tăng cường công tác quản lý, cũng cần phải dành nguồn lực 

không nhỏ để xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là vấn đề môi trường các dự án 

khai thác khoáng sản titan; các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân;... 

(7). Vấn đề môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền 

vững là thách thức không nhỏ trong bối cảnh, xu thế phát triển của Bình Thuận 

trong thời gian tới. Các mâu thuẫn trong phát triển đòi hỏi cần phải giải quyết hài 

hòa, phù hợp, giảm thiểu xung đột trong phát triển giữa các ngành khai thác nguồn 

tài nguyên với phát triển du lịch; giữa phát triển công nghiệp năng lượng, công 

nghiệp khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. 

Biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng, nắng hạn kéo dài, lũ lụt đe dọa 

nhiều khu vực sinh thái ở rừng đầu nguồn, vùng ven biển, nhiều khu vực bị sa 

mạc hóa... cần phải có những biện pháp quản lý và nguồn lực đầu tư lớn để giảm 

thiểu tác động của BĐKH như các công trình đê, kè biển, hệ thống thủy lợi (hồ 

chứa, kênh dẫn nước) ứng phó với BĐKH...  
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PHẦN II. QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM 

NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN  

1. Quan điểm phát triển trong thời kỳ quy hoạch 

1.1. Quan điểm về phát triển kinh tế - xã hội 

(1). Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả 

các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển kinh tế, đặc 

biệt chú trọng phát triển nhanh, bền vững kinh tế biển của tỉnh trên cơ sở làm chủ 

công nghệ và chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hoá thị trường, nâng cao khả 

năng thích ứng của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. 

(2). Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, 

nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; hướng tới nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. 

(3). Phát huy tối đa lợi thế của các địa phương; phát triển hài hoà giữa kinh 

tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; coi 

lợi thế tự nhiên (vị trí địa kinh tế, tài nguyên thiên nhiên) và các giá trị văn hóa là 

nguồn lực phát triển quan trọng của tỉnh. 

(4). Áp dụng các nguyên tắc kinh tế thị trường và đảm bảo thực thi pháp 

luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai. Phát triển nhanh, hài hoà các khu vực 

kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một 

động lực quan trọng của nền kinh tế.  

(5). Hình thành năng lực sản xuất mới gắn với hình thành các chuỗi giá 

trị/các cụm liên kết liên ngành (các value chains, cluster) và khả năng chống chịu 

hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ thiên tai, sự cố bên ngoài.  

(6). Chủ động gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã 

hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường giữ vững an ninh chính 

trị; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

1.2. Quan điểm về tổ chức, sắp xếp không gian phát triển kinh tế - xã 

hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường 

(1). Tổ chức lãnh thổ tạo không gian phát triển mới là điều kiện quyết định sự 

phát triển nhanh, bền vững tỉnh Bình Thuận trong triển vọng dài hạn đến năm 2030 

và 2050. Mở rộng không gian phát triển thông qua bố trí lực lượng sản xuất, các hoạt 

động kinh tế - xã hội trong tổng thể mối quan hệ liên vùng, liên tỉnh tạo điều kiện 
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hợp tác, tăng quy mô khai thác, huy động và phát huy các nguồn lực trong và ngoài 

tỉnh nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn. 

(2). Tổ chức lãnh thổ nội tỉnh phải hướng tới tạo ra sự bình đẳng về cơ hội phát triển 

cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng 

(tiểu vùng), các địa phương, tạo ra các động lực mới, bền vững cho sự phát triển của tỉnh. 

(3). Khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên (nhất 

là tài nguyên đất) phù hợp với xu thế phát triển mới và tiến bộ khoa học và công 

nghệ; bảo vệ môi trường môi trường và đa dạng sinh học… là nguyên tắc xuyên 

suốt bảo đảm sự phát triển bền vững, đưa Bình Thuận trở thành một điểm đến có 

ý nghĩa quốc gia, khu vực và quốc tế. 

(4). Đảm bảo không gian phát triển phù hợp với xu thế tổ chức sản xuất 

mới, xu thế đô thị hóa và phát huy được những lợi thế của tỉnh phát triển công 

nghiệp, năng lượng, phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ chất lượng cao, thúc 

đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị…  

1.3. Quan điểm về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

(1). Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước 

hiện đại là hoạt động dài hạn, phải đảm bảo từ khâu quy hoạch đến đầu tư xây 

dựng có trọng tâm, trọng điểm hướng tới sự đồng bộ hiện đại về lâu dài trên phạm 

vi toàn tỉnh, từng ngành, từng huyện, thị xã, thành phố. 

(2). Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho phát triển kinh tế 

biển, hạ tầng các khu công nghiệp và hạ tầng cho thực hiện chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin - truyền thông và phát triển kinh tế số, hạ tầng thủy lợi 

và bảo vệ nguồn nước phù hợp với định hướng tổ chức và khai thác lãnh thổ, tạo 

không gian phát triển mới. 

(3). Chú trọng phát triển đồng bộ và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng theo lãnh 

thổ động lực, những điểm đầu mối (hub) là điều kiện để nâng cao hiệu quả phát 

triển tổng hợp, đồng thời từng bước mở rộng hạ tầng kết nối các vùng, miền, lãnh 

thổ trong tinh bảo đảm sự phát triển hài hòa, hướng tới mọi người dân trong tỉnh.  

(4). Sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư ngân sách địa phương, kết hợp với 

ngân sách trung ương để tập trung đầu tư tạo sự kết nối giữa hạ tầng đối ngoại và 

hạ tầng trong tỉnh. Huy động nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư hạ tầng và cung 

cấp dịch vụ hạ tầng công nghiệp, dịch vụ. 

2. Các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển tỉnh 

2.1. Cơ sở xây dựng các phương án phát triển 

2.1.1. Tiếp cận (cách tiếp cận) xây dựng các kịch bản và lựa chọn 

phương án phát triển 

Các kịch bản phát triển tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn tới năm 2030 với 



274 

một tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên tiếp cận tổng thể, hệ 

thống, đặt Bình Thuận trong tổng thể phát triển của cả nước, vùng và các địa 

phương liên quan… làm rõ các yếu tố “kịch bản” ảnh hưởng đến phát triển của 

tỉnh; làm rõ những lựa chọn chính sách (quan điểm, mô hình phát triển, những 

lựa chọn chính sách) có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh84. 

Trong đó, các yếu tố kịch bản (hay các biến cố, tình huống có thể xảy ra) 

chủ yếu thuộc về: 

- Các yếu tố thuộc về môi trường, bối cảnh quốc tế và khu vực ảnh hưởng 

đến sự phát triển của tỉnh sẽ được phân tích, dự báo chủ yếu thông qua các ảnh 

hưởng của nó tới nền kinh tế cả nước. 

- Bên cạnh những tác động gián tiếp thông qua nền kinh tế cả nước, những 

yếu tố tác động trực tiếp đến tỉnh cũng sẽ được làm rõ trong quá trình phân tích. 

- Các yếu tố thuộc về môi trường trong nước: những cải cách, chủ trương, 

đường lối, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước, các chiến lược, quy 

hoạch (các chính sách lớn) ở tầm quốc gia, vùng và việc thực hiện các cải cách, 

chủ trương, đường lối, định hướng phát triển, các chiến lược, quy hoạch… đó liên 

quan đến sự phát triển của tỉnh… 

Các yếu tố chính sách (các lựa chọn chính sách của Chính quyền) tương 

ứng với khả năng xảy ra bao gồm: 

- Các quan điểm, mang tính nguyên tắc về phát triển tỉnh trong tương lai; 

- Các lựa chọn về mô hình phát triển, bao gồm: 

+ Xác định các trọng tâm, trọng điểm hay nói cách khác xác định các trọng 

điểm phát triển, các đột phá, động lực phát triển trong giai đoạn tới; 

+ Các lựa chọn về huy động và sử dụng các nguồn lực trong kỳ quy 

hoạch…; 

Các “yếu tố kịch bản” và các “lựa chọn chính sách chủ yếu”, cơ sở để xác 

định các kịch bản và lực chọn phương án phát triển tỉnh Bình Thuận được xác 

định trong Mục 2.1.3 dưới đây. 

2.1.2. Các phương pháp, công cụ sử dụng trong xây dựng các kịch bản, 

lựa chọn phương án phát triển tỉnh Bình Thuận 

Trên cơ sở mô hình phát triển tỉnh Bình Thuận đã được phân tích và xác 

định với nhưng nguyên tắc (các quan điểm phát triển) trong, các yếu tố kịch bản 

và các lựa chọn chính sách có thể có tương ứng với các tình huống có thể xảy ra 

 
84 Các yếu tố kịch bản được xác định là các yếu tố không được kiểm soát bởi chủ thể quản lý phát triển. Trong 

trường hợp này là Chính quyền tỉnh Bình Thuận. Các yếu tố chính sách là những lựa chọn có thể có của Chính 

quyền tỉnh Bình Thuận về mô hình phát triển, huy động nguồn lực… mang tính chủ động. 
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(là tổ hợp của các yếu tố kịch bản và các lựa chọn chính sách có thể) thiết lập một 

mô hình tính toán phân tích, trong đó sử dụng các công cụ sau: 

(1). Phân tích, tính toán theo chuỗi thời gian (time seria analysis): 

Các phân tích chuỗi thời gian xem xét đến động thái tăng trưởng, chuyển 

dịch của các yếu tố, nhân tố ảnh hưởng và của toàn nền kinh tế. Các phân tích 

này làm cơ sở đển xác định những tương quan tăng trưởng giữa các nhân tố đầu 

vào trong mô hình kinh tế đã lựa chọn. 

Đồng thời, những phân tích này được sử dụng để phân tích tính toán, dự 

báo phát triển trong trường hợp nền kinh tế không có những biến động lớn tác 

động từ bên ngoài cũng như không có những điều chỉnh chính sách lớn trong tỉnh. 

(2). Phân tích đánh giá “độ nhạy” và khả năng (xác suất xảy ra) của các 

yếu tố tác động đến tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: 

Rõ ràng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, phát triển của tỉnh 

nhưng có những yếu tố ít khả năng xảy ra và không mang tính quy luật. Những 

yếu tố đó có thể xem xét nhưng giới hạn trong phạm vi mang tính cảnh báo. Các 

yếu tố có khả năng xảy ra cao sẽ được xem xét, tính toán trong dự báo phát triển 

tỉnh và xây dựng các phương án phát triển. 

Việc đánh giá tác động của các yếu tố, nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, 

phát triển kinh tế tỉnh được thực hiện thông qua phân tích độ co giãn giữa yếu tố 

tác động với tăng trưởng. Việc làm này giảm bớt khối lượng tính toán dự báo 

(thực tế có những yếu tố tác động đến tăng trưởng, nhưng sự thay đổi của nó 

không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng, có thể lược bớt trong quá trình tính toán 

phân tích, dự báo).  

Kết hợp cả hai phân tích đánh giá đã nêu giúp cho việc giảm bớt khối lượng 

tính toán “không thật sự cần thiết” và dễ dàng hơn trong việc sàng lọc lựa chọn 

phương án phát triển. 

(3). Mô hình phân tích dự báo tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Bình Thuận 

Một cách phổ biến, việc phân tích dự báo tăng trưởng, phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Bình Thuận dựa trên cơ sở mô hình Robert Solow85. Theo đó, tăng 

trưởng kinh tế tỉnh Bình Thuận phụ thuộc vào việc huy động và phát huy các 

nguồn lực và các nhân tố tổng hợp. Vấn đề đặt ra ở đây chính là việc tính toán 

xác định mức huy động và sử dụng các nguồn lực và khả năng phát huy các nhân 

 
85 Về lý thuyết, tăng trưởng kinh tế (Y, trong trường hợp ở đây là GRDP) phụ thuộc vào Vốn (K), Lao động (L) 

và các Nhân tố tổng hợp (A) theo quan hệ Y = F(A, K, L). Trong đó, mỗi nhân tố lại phụ thuộc vào nhiều nhân tố 

cụ thể khác… Trong tính toán dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận sẽ cố gắng thực hiện 

những phân tích ở chừng mực cho phép, đảm bảo căn cứ để xây dựng các kịch bản phát triển. 
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tố tổng hợp trong đó có mối quan hệ chặt chẽ. 

Việc tính toán, dự báo vì vậy sẽ được xem xét trên cơ sở mô hình theo 

chuỗi thời gian với nền tảng là mô hình Robert Solow và kết hợp với phân tích 

đánh giá khả năng huy động và phát huy các nhân tố tăng trưởng thôn qua các 

phân tích đã đề cập ở trên. 

2.1.3. Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2030 

a). Các yếu tố kịch bản86  

(1). Khả năng phục hồi của kinh tế thế giới và kinh tế cả nước… sau đại 

dịch Covid-19 và triển vọng phát triển đến năm 2030. 

Như đã nêu trong Mục I, tác động của dịch bệnh covid-19 là hết sức trầm 

trọng và kéo dài. Cho đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh chưa kết thúc nhưng đã 

có tín hiệu tích cực. Các quốc gia trên thế giới đã và đang chuyển hướng chống 

dịch, thiết lập trạng thái “bình thường mới” và dần mở cửa nền kinh tế. 

Với tình hình như vậy, đã có nhiều dự báo tích cực hơn về tăng trưởng kinh 

tế theo đó, kinh tế thế giới dự kiến sẽ có sự phục hồi trong năm 2022 và có thể 

lấy lại đà tăng trưởng bắt đầu từ năm 2023 nếu không có những đột biến tiêu cực 

khác như trạng thái dịch bệnh mới… Có những dự báo cho rằng kinh tế thế giới 

có thể đạt mức tăng trưởng ít nhất là trên 2% trong giai đoạn những năm tới. Yếu 

tố này sẽ có tác động lớn tới kinh tế Việt Nam, khi mà độ mở của nền kinh tế đến 

trên 200%. 

Cùng với những đánh giá tích cực về kinh tế thế giới, cũng đã có những 

nhận định và dự báo rằng kinh tế Việt Nam có thể sẽ bắt đầu phục hồi với tốc độ 

tăng trưởng khá cáo, khoảng 3,5-4,0% vào năm 2022 và tiếp tục đạt tới mức tăng 

trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030 với sự vào cuộc quyết liệt 

của các lực lượng và quyết tâm rất cao của Chính phủ trong tiến hành các biện 

pháp thúc đẩy tăng trưởng. 

Tăng trưởng trở lại của kinh tế thế giới và cả nước tác động mạnh mẽ đến 

Bình Thuận khi các cơ hội thị trường cả trong nước và ngoài nước mở ra. 

(2). Sự hoàn thành đúng tiến độ của các công trình hạ tầng trọng điểm quốc 

gia  

Các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là trong ngành giao thông, vận tải 

như đã đánh giá trong Phần I, Mục XII- Đánh giá chung về “Điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và thánh thức”, việc hoàn thành và đi vào khai thác các công trình hạ 

tầng giao thông kết nối Bình Thuận với cả nước, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - 

 
86 Xem chú thích số 98 ở trên. 
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Nam kết nối Bình Thuận với các vùng khác của cả nước, Sân bay Phan Thiết và 

Sân bay Long Thành (Đồng Nai) sẽ thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường, 

giảm chí phí cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh, giảm chi phí thời gian… từ 

đó mở ra những ý tưởng, những mô hình kinh doanh mới và hoạt động sản xuất 

kinh doanh mới.  

Hoàn thiện và khai thác các công trình này, trước hết sẽ tác động mạnh mẽ 

đến hoạt động du lịch. Chỉ tính riêng Sân bay Phan Thiết nếu đi vào hoạt động và 

khai thác hết công suất sẽ tạo ra sự bùng nổ về lượng khách đến Bình Thuận với 

quy mô 2,8-3,0 triệu lượt khách/năm. Đồng thời, các công trình này đi vào hoạt 

động sẽ tạo thuận lợi cho phát triển dịch vụ vận tải và logistic. Đây cũng là yếu 

tố phụ thuộc, Chính quyền cấp tỉnh không quyết định được.  

(3). Sự quan tâm của các nhà đầu tư 

Mặc dù sự quan tâm của các nhà đầu tư đến tìm kiếm các cơ hội đầu tư 

phát triển phần nào phụ thuộc vào hoạt động xúc tiến đầu tư của Chính quyền 

tỉnh Bình Thuận (quảng bá, giới thiệu các cơ hội đầu tư…) nhưng sự quan tâm có 

tính chủ động của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nguồn lực đến thị trường 

đầu tư tỉnh Bình Thuận trong thời gian gần đây về phát triển các ngành dịch vụ 

du lịch, công nghiệp với những ý tưởng đầu tư lớn, hiện đại là nhân tố hết sức 

quan trọng liên quan đến hiện thực hóa các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh 

trong những giai đoạn sắp tới. Các dự án dự kiến của các tập đoàn kinh tế lớn như 

Becamex, Novagroup, Rạng Đông… và sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cũng mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Bình Thuận. 

(4). Quan hệ hợp tác phát triển 

Sự phát triển bùng nổ của Bình Thuận cũng còn tùy thuộc vào mối quan hệ 

hợp tác toàn diện với cả nước, nhất là với Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Tây 

Nguyên, hợp tác khu vực tứ giác du lịch TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Đà Lạt - 

Nha Trang, hành lang kinh tế trục dọc Bắc - Nam.  

Tranh thủ huy động các nguồn lực, các yếu tố bên ngoài nhằm mở rộng 

quy mô phát triển tỉnh Bình Thuận và ngược lại là một yếu tố rất quan trọng. Đây 

cũng là yếu tố bên ngoài tầm kiểm soát của tỉnh, mặc dù tỉnh có thể chủ động 

phần nào. 

b). Các yếu tố chiến lược và chính sách có tác động lớn đến sự phát 

triển của Bình Thuận 

Các lựa chọn chiến lược, chính sách phát triển tỉnh giai đoạn sắp tới sẽ 

quyết định khả năng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận trong 

giai đoạn 2021-2030. Các lựa chọn chính sách phát triển tỉnh hướng vào: 

(1). Khai thác hiệu quả các tiềm năng nội sinh (tài nguyên, lao động, vốn, 
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cơ sở vật chất kỹ thuật...) của tỉnh, nhưng bảo đảm sự phát triển bền vững. 

- Huy động và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên: 

Nguồn lực tự nhiên quan trọng và có tác động lớn đối với sự phát triển của 

tỉnh Bình Thuận, trước hết đó là tài nguyên đất. Huy động hợp lý, tiết kiệm nhưng 

bảo đảm quy mô đất đai cho các chương trình dự án lớn trong các lĩnh vực công 

nghiệp, dịch vụ và đảm bảo đất cho phát triển các công trình hạ tầng (bao gồm cả 

các dự án cấp quốc gia trên địa bàn và các dự án cấp tỉnh), cho phát triển đô thị 

(theo đó là phát triển kinh tế đô thị) có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của 

tỉnh.  

Huy động, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên cho phát triển du lịch 

cũng là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vấn đề đặt ra thuộc 

về lựa chọn mô hình tổ chức phát triển hoạt động du lịch và một lần nữa, chính 

là quỹ đất cho phát triển du lịch, trong đó phải kể đến việc bảo đảm đất đai cho 

dịch vụ du lịch quy mô lớn bao gồm du lịch biển, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, 

hội nghị, hội thảo, tham gia nghiên cứu khoa học, thám hiểm, vui chơi giải trí…  

Tài nguyên thiên nhiên tiếp theo đó là tài nguyên năng lượng, đặc biệt là 

năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Với các chính sách khuyến khích hiện nay 

của Chính phủ cùng với những tiến bộ về công nghệ sản xuất cung cấp thiết bị 

công nghệ khai thác năng lượng mặt trời, năng lượng gió… có thể tạo lực đẩy lớn 

cho sự hình thành phát triển một trung tâm năng lượng trên địa bàn. Vấn đề còn 

lại là việc kêu gọi đầu tư, giải quyết những vấn đề liên quan đến các ngành, lĩnh 

vực khác để đảm bảo phát triển bền vững. 

- Huy động nguồn nhân lực cho sự phát triển: 

Để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng phát triển, việc chuẩn bị và huy 

động nguồn nhân lực rất quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển. Chính sách của 

Bình Thuận lựa chọn cần hướng vào: (i) nâng cao năng lực nhân lực tại chỗ; (ii) 

đảm bảo thu hút và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng nhập cư từ ngoại tỉnh… 

Huy động nguồn nhân lực cũng phụ thuộc vào quy mô nhân lực có thể có 

và phụ thuộc vào quy mô dân số và ngược lại quy mô dân số cũng phụ thuộc vào 

chính sách huy động nguồn nhân lực và các lựa chọn chính sách phát triển kinh 

tế, xã hội dự kiến.  

Quy mô dân số nguồn nhân lực tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 và 2050 

được dự báo tại Mục 2.1.5 dưới đây. 

(2). Lựa chọn mô hình phát triển 

Mô hình phát triển tỉnh trong giai đoạn tới và triển vọng tới năm 2050 là 

yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế của địa phương. Có nhiểu lựa chọn cho 

tương lai. Mô hình phát triển lựa chọn sẽ định hướng cho việc huy động, sử dụng 
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và phát huy các nguồn lực. Cùng với việc huy động sử dụng nguồn lực, các biện 

pháp quản lý, điều hành, khai thác các thị trường (môi trường bên ngoài và nội 

tỉnh) sẽ đảm bảo hiệu quả và tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu phù hợp với 

mô hình kinh tế được lựa chọn. 

2.1.4. Các giả thiết đầu vào, cơ sở phân tích dự báo xây dựng kịch bản 

phát triển tỉnh Bình Thuận 

a). Các biến cố (yếu tố kịch bản): 

(1). Khả năng khôi phục sau đại dịch Covid-19 

Như đã phân tích ở trên, sự hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trên 

phạm vi toàn cầu và trong nước rất quyết định đển tăng trưởng và phát triển tỉnh. 

Tuy nhiên đây lại là yếu tố khó đoán định. Trong khuôn khổ báo cáo này, tính 

đến thời điêm hiện nay, sử dụng các giả thiết dựa trên những nghiên cứu đánh giá 

của các tổ chức uy tín trên thế giới và các đánh giá, dự kiến về khả năng kiểm 

soát dịch bệnh và các biện pháp có thể sẽ được Chính phủ thực hiện nhằm thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế trọng nước. Cụ thể các giả thiết như sau: 

- Kinh tế thế giới phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng bắt đầu từ năm 2021 

và duy trì đà tăng trưởng dự kiến khoảng 4,1% trong năm 202287; 

- Ở trong nước, dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội 

được mở cửa trong trạng thái bình thường mới vào cuối năm 2021 và phục hồi, 

lấy lại đà tăng trưởng vào năm 2022, với mức tăng trưởng dự kiến 6,0-6,5%. 

- Trong những năm tiếp theo, tăng trưởng kinh tế sẽ có sự bùng nổ với 

những biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ hướng tới thực hiện thành công mục 

tiêu phát triển đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đến năm 2025 và 

2030. 

Cũng có thể có giả thiết rằng sự phục hồi kinh tế thế giới và theo đó là kinh 

tế trong nước chậm nhịp hơn. Đây là điều không mong muốn. 

(2). Về tiến độ các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn do trung 

ương thực hiện 

Về lý thuyết, để khai thác phát huy hiệu quả lãnh thổ, kết cấu hạ tầng kết 

nối phải đi trước một bước. Những điểm này đã được phân tích trong Phần I. Khi 

các công trình hạ tầng kết nối Bình Thuận với phần còn lại của cả nước sẽ có 

những tác động rất rõ ràng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các công trình 

này đang được triển khai xây dựng. Giả thiết ở đây bao gồm: 

 
87 Hiện nay có nhiều đánh giá và dự báo của các tổ chức quốc tế về khả năng kiểm soát dịch bệnh và phục hồi 

tăng trưởng như của WB, IMF… Nhưng gần đây sực cố chiến tranh Nga – Ucraina có ảnh hưởng không nhỏ đến 

phục hồi và tang trưởng kinh tế thế giới, tác động của khung hoảng này là khó đoán định và dự báo. Trong báo 

cáo này tạm sử dụng kết quả dự báo của WB (kịch bản cơ sở). 
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- Các công trình hạ tầng như đường cao tốc xuyên tỉnh, sân bay Phan Thiết 

được hoàn thành và đi vào khai thác đúng tiến độ và tương ứng sân bay quốc tế 

Long Thành (Đồng Nai) cũng được xây dựng và hoàn thành theo tiến độ đề ra. 

- Việc phát huy công suất các công trình này cũng đạt theo tiến độ đề ra. 

(3). Khả năng huy động nguồn lực từ bên ngoài  

Bình Thuận cũng như phần lớn các địa phương trong cả nước có khả năng 

tích lũy để đầu tư còn hạn chế. Thực tiễn cho thấy, Bình Thuận còn chưa tự cân 

đối được ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển từ ngân 

sách còn rất hạn chế. Để đầu tư phát triển (ngay cả trong những năm vừa qua), 

nguồn lực huy động chủ yếu từ khu vực ngoài nhà nước trong tỉnh cũng như ngoại 

tỉnh. Vì vậy, sự quan tâm, phát hiện (sáng tạo) và chuẩn bị các dự án đầu tư của 

các nhà đầu tư và doanh nghiệp, người dân là hết sức quan trọng. Cho đến thời 

điểm hiện nay, đã có một số ý tưởng và dự án lớn của một số nhà đầu tư có tiềm 

lực đã và đang quan tâm và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn. Giả thiết rằng: 

- Các dự án lớn như dự án du lịch MICE (đề xuất của NovaGroup), Khu 

công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi… được chấp thuận và được đầu 

tư xây dựng.  Đây sẽ là những cú hích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh.  

- Quan hệ với TP. Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam Bộ được thúc đẩy và 

trở thành một trong những tác nhân quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội 

Bình Thuận. 

Quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế và trong đó là quan hệ thương mại và đầu 

tư sẽ được phân tích xem xét kỹ lưỡng khi tính toán các phương án tăng trưởng. 

Đặc biệt khả năng cạnh tranh của Bình Thuận trong việc thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài, cũng như khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công, nông nghiệp và dịch 

vụ của tỉnh khi thực hiện các cam kết quốc tế (EVFTA, CPTPP…). 

b). Các giả thiết về chính sách lựa chọn 

Để tiến hành xây dựng các kịch bản và phân tích, lựa chọn phương án phát 

triển. Các lựa chọn chính sách dưới đây được xem xét: 

(1). Chính sách phát triển công nghiệp. Trong đó: 

- Sự phát triển các khu, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp chế tạo 

với mô hình tổ chức sản xuất mới theo chuỗi và cụm liên kết ngành là định hướng 

chính sách chủ yếu. Mức độ lấp đầy và đi vào hoạt động sản xuất của các khu 

công nghiệp hiện có và dự kiến mở rộng, đầu tư mới sẽ quyết định đến tăng trưởng 

công nghiệp.  

- Hình thành và mở rộng năng lực sản xuất mới về công nghiệp năng lượng 

với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo. Quy mô phát triển thương mại hóa 
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năng lượng tái tạo được thực hiện theo lộ trình của Quy hoạch phát triển điện lực 

Việt Nam lần thứ VIII (Quy hoạch điện VIII). 

- Kết nối tốt với Tây Nguyên để hình thành năng lực mới về chế biến nông 

lâm sản trên cơ sở nguồn nguyên liệu trong tỉnh và huy động từ Tây Nguyên. 

(2). Chính sách phát triển dịch vụ, trọng tâm là du lịch 

- Sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ du lịch có sự ra đời và phát triển 

của các tổ hợp du lịch kiểu với các lĩnh vực du lịch mới như tổ hợp du lịch MICE, 

phát triển du lịch gắn với cung cấp các dịch vụ y tế, nghỉ dưỡng, dịch vụ hội nghị, 

hội thảo. 

- Phát triển dịch vụ đào tạo, hình thành một cụm đào tạo nghiên cứu chuyển 

giao công nghệ (cụm liên kết ngành về khoa chọ và công nghệ). Chính sách này 

được giả thiết là bắt đầu từ giai đoạn đầu kỳ quy hoạch và sẽ phát huy hiệu quả 

vào cuối kỳ và phát triển mạnh vào giai đoạn tiếp theo của kỳ quy hoạch. 

- Dịch vụ logistics được phát triển mạnh để khai thác lợi thế cảng biển Vĩnh 

Tân. Dịch vụ logistics hướng tới thị trường trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên, 

phía Nam tỉnh Ninh Thuận. 

(3). Chính sách đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị 

- Quá trình đô thị hóa được kiểm soát tốt và hình thành những động lực 

tăng trưởng mới gắn với sự phát triển của những cụm liên kết ngành về công 

nghiệp, dịch vụ du lịch, các cụm dịch vụ đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công 

nghệ. 

- Các đô thị được hiện đại hóa, hình thành những năng lực sản xuất, dịch 

vụ mới, nâng cao được hiệu quả kinh tế đô thị và mật độ kinh tế đô thị. 

(4). Chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp 

Chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp được thực hiện thành công theo 

hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sự thành công của chính 

sách này giúp cho nông nghiệp và theo đó đóng góp cơ bản vào chuyên dịch kinh 

tế nông thôn làm cơ sở để nông nghiệp có thể duy trì ổn định mức tăng trưởng 

năng suất và qua đó duy trì khả năng tăng trưởng của nông nghiệp ở mức 3,0-

3,5% như hiện nay. 

(5). Giả thiết về chính sách huy động nguồn lực 

- Huy động nguồn nhân lực: giả định rằng trong triển vọng đến năm 2030 

và xa hơn, Bình Thuận giải quyết tốt vấn đề phát triển nhân lực cung cấp đủ nhân 

lực cho nhu cầu phát triển thông qua: (i) toàn dụng lao động trong tỉnh (ngoại trừ 

“thất nghiệp cơ cấu”); (ii) thu hút được, đáp ứng đủ như cầu lao động chất lượng 

cho các hoạt động công nghiệp và dịch vụ từ ngoại tỉnh, bổ sung cho sự thiết hụt 

lao động do triển khai các dự án các dự án quy mô lớn, đòi hỏi lao động chất 
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lượng. 

- Huy động nguồn tài nguyên tự nhiên: (i) Giả định rằng các nguồn tài 

nguyên các tài nguyên khác dược huy động và sử dụng hiệu quả, bền vững; (ii) 

Các tài nguyên “khan hiếm” như tài nguyên nước và đất đai được bảo đảm, đáp 

ứng đủ và sử dụng hiệu quả, trong đó tài nguyên đất được bố trí đủ, hiệu quả cho 

các hoạt động công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị trong khi bảo đảm các 

mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. 

(6). Chính sách phát triển các ngành lĩnh vực khác 

Các ngành, lĩnh vực khác, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực cung cấp các dịch 

vụ xã hội… được phát triển theo hướng đảm bảo sự phát triển bền vững xoay 

quanh các ngành trọng tâm trên, có kết hợp với các điều kiện đặc thù khác của 

các ngành, lĩnh vực đó. Giả thiết rằng các ngành, lĩnh vực này được quan tâm 

phát triển tương thích với sự phát triển chung của những ngành, lĩnh vực được 

lựa chọn. 

2.1.5. Dự báo quy mô dân số, quy mô nhân lực đến năm 2030 và 2050 

a). Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô dân số và nhân lực tỉnh 

Trong kỳ quy hoạch, quy mô dân số và nhân lực tỉnh Bình Thuận phụ thuộc 

vào các yếu tố cơ bản gồm: quy mô dân số và nhân lực hiện có; tăng dân số tự 

nhiên; di cư cơ học (đến hoặc đi khỏi tỉnh). 

Trong đó, tăng dân số tự nhiên chịu ảnh hưởng của chính sách dân số của 

Chính phủ, nhận thức và tập quán của người dân (của người dân trong độ tuổi 

sinh đẻ) vốn phụ thuộc vào trình độ phát triển của tỉnh. Di cư cơ học là một yếu 

tố khác phụ thuộc vào trình độ phát triển của tỉnh và chính sách phát triển (hay 

nói cách khác là các lựa chọn phát triển) của tỉnh. 

Vì vậy, quy mô dân số và nhân lực tỉnh trong triển vọng đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050, một đầu vào (biến đầu vào) quan trọng cho xây dựng các 

kịch bản, phương án phát triển và xây dựng các phương án phát triển và tổ chức 

không gian các ngành, lĩnh vực, được dự báo dự trên những giả thiết về các yếu 

tố cơ bản như sau: 

(1). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh áp dụng theo xu thế trong thời gian 10 

năm qua trong điều kiện không có những điều chỉnh lớn về chính sách dân số của 

Chính phủ: 

+ Tổng tỷ suất sinh tiếp tục có xu hướng giảm dần từ 1,96 hiện nay xuống 

còn khoảng 1,85 vào năm 2030, 1,75 vào năm 2045 và khoảng 1,7 vào năm 2050. 

+ Tỷ số giới tính khi sinh dự báo được thu hẹp dần còn khoảng 110 bé 

trai/100 bé gái vào năm 2030, các chỉ số tương ứng cho năm 2045 và 2050 là 
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108,5 và 108. 

- Về tuổi thọ:  

Trên cơ sở dữ liệu tuổi thọ gốc năm 2019, 2020 của tỉnh Bình Thuận, 

phương pháp tính tuổi thọ được áp dụng bảng tính tuổi thọ theo chu kỳ 5 năm mà 

tổ chức Liên hợp quốc xây dựng và khuyến nghị (do đặc điểm dân số và xu hướng 

tăng tuổi thọ của tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua, dự báo tuổi thọ của dân số 

được tính theo phương án tuổi thọ tăng chậm) theo Bảng dưới đây: 

Bảng 19. Mức tăng sau 5 năm của tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh chia theo 

tuổi thọ trung bình xuất phát và giới tính 

Tuổi thọ trung 

bình xuất phát 

(năm) 

Tăng trung bình (năm) Tăng chậm (năm) Tăng rất chậm (năm) 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

60,0-62,5 2,18 2,55 1,68 2,00 1,15 1,59 

62,5-65,0 1,94 2,47 1,48 1,91 1,0 1,48 

65,0-67,5 1,64 2,31 1,24 1,74 0,86 1,32 

67,5-70,0 1,32 2,06 1,01 1,51 0,72 1,13 

70,0-72,5 1,03 1,73 0,80 1,24 0,60 0,93 

72,5-75,0 0,80 1,36 0,64 0,97 0,49 0,75 

75,0-77,5 0,64 1,03 0,51 0,74 0,40 0,59 

77,5-80,0 0,54 0,77 0,43 0,57 0,34 0,47 

80,0-82,5 0,48 0,61 0,37 0,45 0,29 0,38 

82,5-85,0 0,44 0,51 0,34 0,38 0,25 0,31 

85,0-87,5 0,42 0,45 0,32 0,34 0,22 0,27 

87,5-90,0 0,41 0,42 0,31 0,32 0,20 0,24 

90,0-92,5 0,40 0,40 0,31 0,31 0,18 0,23 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Ghi chú: Năm 2010, Liên hợp quốc đã điều chỉnh lại các mô hình thay đổi mức độ tử vong theo 

e0 xuất phát và mức tăng e0 đạt được trong 5 năm với 5 kịch bản tăng: tăng rất nhanh, tăng 

nhanh, tăng trung bình, tăng chậm và tăng rất chậm. Biểu trên đây chỉ thể hiện các mô hình 

tử vong do Liên Hiệp quốc khuyến nghị với 3 kịch bản tăng trung bình, tăng chậm và tăng rất 

chậm (Nguồn: World Population Prospect: The 2010 Revision). 

- Về bảng sống mẫu (Model life table), dự báo dân số tỉnh Bình Thuận sử 

dụng mô hình bảng số mẫu của Liên hợp quốc xây dựng cho khu vực Đông Á nói 

chung để tính toán (được các chuyên gia khuyến nghị sử dụng do gần với các đặc 

điểm dân số của Việt Nam nhất).  

(2). Về tăng dân số cơ học (di cư):  

Trong giai đoạn sắp tới, do nền kinh tế tỉnh Bình Thuận được dự báo sẽ 
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phát triển khá nhanh trở thành cực thu hút lực lượng lao động đến sinh sống và 

làm việc tại tỉnh. Tình hình di cư của tỉnh sẽ chuyển từ tình trạng xuất cư thời 

gian qua sang nhập cư vào tỉnh để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành lĩnh 

vực quan trọng và ưu tiên phát triển của tỉnh. Lượng lao động nhập cư vào tỉnh 

chủ yếu do quá trình phát triển nhanh về công nghiệp và dịch vụ và quá trình đô 

thị hóa88. 

Lao động nhập cư vào tỉnh chủ yếu là nhóm dân số trong độ tuổi lao động. 

Trong giai đoạn đến 2025, mỗi năm tỉnh tiếp nhận người nhập cư khoảng từ 1.400 

- 1.600 người, giai đoạn 2026-2030 khoảng 6.000-7.000 người/năm, giai đoạn 

2030-2040 khoảng 9.000-10.000 người/năm, giai đoạn 2040-2050 bắt đầu có xu 

hướng chậm lại còn khoảng 7.000-8.000 người/năm. 

b). Kết quả dự báo dân số 

Quy mô dân số đến năm 2025 đạt khoảng 1,292 triệu người, năm 2030 đạt 

khoảng 1,363 triệu người và năm 2050 đạt khoảng 1,651 triệu người. Tỷ lệ dân 

số nam và nữ khá cân bằng. Tỷ trọng dân số thành thị tăng nhanh trong giai đoạn 

sau năm 2030, đạt tỷ lệ đô thị hóa 63,8% năm 2045 và 70% vào năm 2050. Kết 

quả dự báo chi tiết trong Bảng 18 dưới đây. 

Kết quả dự báo dân số trong tuổi lao động và ngoài tuổi lao động đã được 

tính toán dựa trên việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy 

định mới của Chính phủ, theo đó: Tỷ trọng dân số trong tuổi lao động tăng lên 

trong giai đoạn đến năm 2030 do chính sách tăng tuổi nghỉ hưu của người lao 

động và việc thu hút lực lượng lao động đến làm việc tại tỉnh; giai đoạn đến năm 

2050, tỷ trọng dân số trong tuổi lao động sẽ giảm dần, tỷ trọng dân số trên tuổi 

lao động (người già) sẽ tăng lên do xu hướng già hóa dân số của tỉnh diễn ra mạnh 

hơn. Đồng thời, nhóm dân số dưới tuổi lao động sẽ giảm dần do nhu cầu sinh đẻ 

thấp của người dân khi trình độ phát triển kinh tế đạt ở mức cao trong giai đoạn 

từ năm 2030 đến 2050. 

Bảng 20. Dân số tỉnh Bình Thuận, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 và 2050 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 

Tăng BQ (%/năm) 

2021-

2025 

2026-

2030 

2031-

2045 

I Dân số TB 1.239.616 1.291.509 1.363.358 1.604.628 1.651.115 0,82 1,09 1,09 

1 Nam 623.104 650.605 687.408 807.322 829.206 0,87 1,11 1,08 

2 Nữ 616.152 640.904 675.950 797.306 821.909 0,78 1,07 1,11 

 
88 Các dự án công nghiệp, dịch vụ và hệ thống kết cấu hạ tầng lớn được hoàn thiện và đi vào hoạt động trong thời 

gian tới như hệ thống đường cao tốc, sân bay Phan Thiết, các khu, cụm công nghiệp, cảng biển của tỉnh sẽ có tác 

động lớn tới lượng lao động nhập cư. 
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3 Thành thị 478.714 540.673 613.511 1.022.951 1.155.781 2,41 2,56 3,47 

4 Nông thôn 760.542 750.836 749.847 581.677 495.334 -0,23 -0,03 -1,68 

II Tỷ trọng %                 

1 Nam 50,3 50,4 50,4 50,3 50,2       

2 Nữ 49,7 49,6 49,6 49,7 49,8       

3 Thành thị 38,6 41,9 45,0 63,8 70,0       

4 Nông thôn 61,4 58,1 55,0 36,2 30,0       

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

2.2. Các kịch bản phát triển 

Như đã phân tích trong phần cơ sở xây dựng các kịch bản, tăng trưởng và 

phát triển kinh tế phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố và các lựa chọn chính 

sách. Có thể nói có rất nhiều kịch bản/chính sách tăng trưởng và phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh. Dưới đây là kết quả tính toán, dự báo tăng trưởng và phát triển 

theo một số kịch bản/chính sách làm cơ sở để lựa chọn phương án phát triển.  

2.2.1. Kịch bản tiềm năng 

a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản tiềm năng được xây dựng với giả định rằng tất cả các yếu tố tác 

động đến tăng trưởng và phát triển tỉnh Bình Thuận theo chiều tích cực cùng với 

các lựa chọn chính sách đúng đắn và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. 

Cụ thể: 

(1). Thế giới dần kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2021 và kiểm soát 

được vào năm 2022, kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ 

cuối năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng khoảng 4,4% trong năm 2022 và các năm 

tiếp theo (kịch bản cao). 

(2). Tương ứng, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2022, 

bước vào trạng thái bình thường mới, nền kinh tế cả nước phục hồi và lấy lại đà 

tăng trưởng khoảng 6,5-7,0 vào năm 2022 và tăng trưởng nhanh hơn trong giai 

đoạn đến năm 2025 với mức tăng trưởng bình quân khoảng 7,0% cho cả giai đoạn 

2021-2025. Giai đoạn tiếp theo đến 2030 thực hiện được hoặc vượt mục tiêu Đại 

hội Đảng toàn quốc đề ra. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bình Thuận được đầu tư đúng 

tiến độ và đi vào khai thác theo đúng kế hoạch đặt ra (sân bay Phan Thiết hoàn 

thành và đi vào khai thác trong năm 2023-2024 và đạt công suất thiết kế vào 

những năm cuối kỳ quy hoạch; đường cao tốc kết nối Đông Nam bộ - tỉnh Bình 

Thuận - Ninh Thuận cũng hoàn thành và đi vào khai thác từ năm 2023; tương tự 

sân bay Long Thành cũng hoàn thành đúng tiến độ đề ra). Các tuyến trục giao 
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(trục QL28, QL28A…) kết nối với Tây Nguyên được đầu tư và đi vào khai thác. 

(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp được đầu tư:  

- Công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển 

mạnh. Các dự án điện gió, điện mặt trời đã được phê duyệt tiếp tục được triển 

khai theo đúng tiến độ. Các dự án điện gió (bao gồm cả dự án điện gió ngoài khơi) 

với quy mô lớn được chấp thuận89 và thu hút được nhà đầu tư, hầu hết các dự án 

được hoàn thành và đưa vào vận hành theo đúng tiến độ.  

- Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện 

tử, sản xuất linh kiện thiết bị điện gió, điện mặt trời, công nghiệp chế biến nông 

sản, hải sản phát triển theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành, vùng sản 

xuất tập trung, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch.  

- Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, tiến độ đầu tư xây dựng hạ 

tầng các cụm công nghiệp được đẩy nhanh, sớm đưa vào hoạt động, thu hút đầu 

tư.  

Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu 

tư lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy 

hoạch (hoặc mở rộng) sớm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đi vào hoạt động 

đạt tỷ lệ lấp đầy đạt trên 40%; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 

60% diện tích đất công nghiệp được quy hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp 

đầy 100% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy hoạch 

(hoặc mở rộng) được xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 

90% diện tích đất công nghiệp; dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm 

Tân - La Gi, KCN Sông Bình 2 triển khai đẩy nhanh tiến độ, xây dựng cơ sở hạ 

tầng, thu hút nhà đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70% diện tích đất công nghiệp; các 

cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy trên 80% diện tích đất CN được quy 

hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng ở mức cao: 

Dịch vụ du lịch phát triển tốt, các khu du lịch Mũi Né, Phan Thiết, Phú 

Quý sớm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác có 

hiệu quả. Đặc biệt, một số dự án lớn về dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí, bất 

động sản đi vào hoạt động, trong đó có dự án tổ hợp du lịch MICE. Các trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng cửa hiệu đã có hoạt động hiệu quả, đáp ứng 

tốt cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Một số trung 

tâm thương mại mới (thuộc các dự án đã đăng ký đầu tư) được xây dựng, đưa vào 

 
89 Theo đánh giá tiềm năng điện gió, điện mặt trời tại Bình Thuận có thể huy động trong thời kỳ quy hoạch lên tới 

…MW. 



287 

khai thác. Cụ thể như sau: 

- Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống:  

Đây là dịch vụ có đóng góp lớn cho VA dịch vụ của tỉnh, cho đến trước 

khi xảy ra đại dịch Covid-19, dịch vụ lưu trú và ăn uống đóng góp trên 20% vào 

VA dịch vụ của Bình Thuận. Dự báo giai đoạn 2021-2030, dịch vụ lưu trú và ăn 

uống trên địa bàn sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng 

như NovaHills Mũi Né Phan Thiết, Novaworld Phan Thiết, amubay Phan Thiết, 

Thanh Long Bay sẽ đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu.  

Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 được thực hiện tốt, đến năm 2025 thu hút được khoảng 13-14 triệu 

khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 2,5 triệu lượt khách; đến năm 2030 

thu hút được khoảng 21-22 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 

khoảng 5,5 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 35 - 37 

nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt trên 72-74 nghìn tỷ đồng. 

- Dịch vụ thương mại, sửa chữa:  

Đây là ngành có tỷ trọng lớn nhất, thường chiếm khoảng 20 - 22% trong 

tổng giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ và là một trong những ngành có tỷ trọng 

lớn trong kinh tế đô thị, gắn liền với quá trình đô thị hóa. Dự báo trong giai đoạn 

2021-2030 sẽ có một số dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại được thực 

hiện, các trung tâm thương mại, chợ truyền thống và hệ thống các cửa hàng, cửa 

hiệu hiện có tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân 

cũng như cho sản xuất. Nhờ sự tăng tốc của công nghiệp và du lịch cũng như sự 

cải thiện của mức sống dân cư, dự kiến tốc độ tăng trưởng của ngành này đạt 

khoảng 8%/năm giai đoạn 2021-2025 và 8,5%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Dịch vụ bất động sản:  

Dịch vụ bất động sản có sự tăng tốc mạnh trong giai đoạn 2021-2030 nhờ 

sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và quá trình 

đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Dự kiến các dự án bất động sản lớn như: NovaHills 

Mũi Né Phan Thiết, Novaworld Phan Thiết, Amubay Phan Thiết, Thanh Long 

Bay, Khu đô thị mới Nam Phan Thiết… sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, sớm đi 

vào hoạt động khai thác, dự báo mức tăng trưởng của ngành này đạt bình quân 

khoảng 11%/năm giai đoạn 2021-2025 và 10%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Dịch vụ vận tải, logistics:  

Dự báo tăng trưởng VA khoảng 11,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 

13%/năm giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở các ngành sản xuất phục hồi và sự phát 

triển của các ngành công nghiêp, dịch vụ du lịch nên nhu cầu vận chuyển nguyên 

vật liệu, hàng hóa, hành khách tăng cao. Bên cạnh đó, việc hình thành các trung 

tâm logictics Vĩnh Tân cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng của dịch vụ này. 
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- Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:  

Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có vị trí quan trọng trong phát triển tỉnh 

trong thời kỳ quy hoạch. Dự báo, tỉnh thu hút được một số dự án nghỉ dưỡng 

chăm sóc sức khỏe tại các khu du lịch, dịch vụ trọng điểm của tỉnh, nhờ lượng 

khách du lịch tăng cao và việc nâng cao thu nhập, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 

11-12%/năm trong cả giai đoạn 2021-2030. 

(6). Ngành Nông nghiệp có sự dịch chuyển mạnh theo hướng phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao tham gia được vào chuỗi nông sản, công nghiệp chế 

biến; giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản giai đoạn 2021- 2025 tăng 

khoảng 3,3%/năm, giai đoạn 2026-2030 tăng khoảng 3,0%/năm. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Việc huy động và sử dụng 

nguồn lực được thực hiện tốt như đã nêu tại Mục….  

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên, kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh giai đoạn 2021-2030 trong Bảng dưới đây. 

Bảng 21. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản tiềm năng 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 
Tăng trưởng GRDP bình 

quân năm  
% 11,4  11,9  11,6  

1.1 Công nghiệp - Xây dựng % 15,8  16,3  16,0  

1.2 Dịch vụ % 13,3  11,1   12,2  

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 3,3  3,0  3,1  

1.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm 
% 8,0  8,5  8,2  

2 GRDP/người (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

2.1 Triệu đồng  Tr. đ/người 67,5 144 308 

2.2 USD USD/người 2.911 5.630 10.900 

3 
Cơ cấu kinh tế (theo VA, 

giá thực tế) 
 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

 Toàn nền kinh tế % 100,0 100,0 100,0 

3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 35,2 41,6 49,7 

3.2 Dịch vụ % 34,2 36,9 35,7 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 30,6 21,5 14,6 

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

 Tổng  100,0 100,0 100,0 

4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 32,9 39,4 47,4 

4.2 Dịch vụ % 32,0 34,9 34,0 

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 28,6 20,2 13,9 

4.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm 
% 6,5 5,5 4,7 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây 

Bảng 22. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư theo kịch bản tiềm năng 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế) 83.688 186.092 419.912 

1 Giá trị tăng thêm (VA) 78.249 175.892 400.336 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 27.567 73.262 198.941 

1.2 Dịch vụ 26.743 64.947 142.936 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 23.939 37.682 58.459 

2 Thuế sản phẩm 5.439 10.200 19.576 

II Quy mô GRDP (giá ss 2020) 83.688 143.483 251.270 

1 Giá trị tăng thêm (VA) 78.249 135.491 239.252 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 27.567 57.043 122.133 

1.2 Dịch vụ 26.743 49.930 84.476 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 23.939 28.158 32.643 

2 Thuế sản phẩm 5.439 7.992 12.018 

III Huy động vốn đầu tư (giá thực tế) 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

 Tổng nhu cầu vốn đầu tư 131.359 378.895 794.985 

1 Nhu cầu vốn/năm 26.271 75.779 158.997 

2 Hệ số ICOR (Lần) 3,6 3,7 3,4 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

2.2.2. Kịch bản cơ sở 

a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản cơ sở được xây dựng với giả định rằng tất cả các yếu tố tác động 
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đến tăng trưởng và phát triển tỉnh Bình Thuận theo chiều tích cực nhưng vẫn còn 

nhiều khó khăn và mặc dù có các lựa chọn chính sách đúng đắn và triển khai thực 

hiện quyết liệt nhưng do những khó khăn bên ngoài nền kinh tế phục hồi nhưng 

chậm hơn, không như kỳ vọng. Cụ thể: 

(1). Thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2022, kinh tế thế giới 

bắt đầu phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ cuối năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng 

khoảng 4,190%trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

(2). Tương ứng, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2022, 

bước vào trạng thái bình thướng mới, nền kinh tế cả nước phục hồi và lấy lại đà 

tăng trưởng khoảng 605-6,5% vào năm 2022 và tăng trưởng nhanh hơn trong giai 

đoạn đến năm 2025 với mức tăng trưởng bình quân 6,5-7,0% cho giai đoạn 2021-

2025. Giai đoạn tiếp theo đến 2030 thực hiện được mục tiêu Đại hội Đảng toàn 

quốc đề ra. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bình Thuận được đầu tư đúng 

tiến độ và đi vào khai thác theo đúng kế hoạch đặt ra (sân bay Phan Thiết hoàn 

thành và đi vào khai thác trong trước năm 2025 và đạt công suất thiết kế vào 

những năm cuối kỳ quy hoạch; đường cao tốc kết nối Đông Nam bộ - tỉnh Bình 

Thuận - Ninh Thuận cũng hoàn thành và đi vào khai thác từ năm 2023; tương tự 

sân bay Long Thành cũng hoàn thành đúng tiến độ đề ra). Các tuyến trục giao 

(trục QL28, QL28A…) kết nối với Tây Nguyên được đầu tư và đi vào khai thác. 

(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp được đầu tư, nhưng còn hạn 

chế:  

- Công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển 

mạnh. Các dự án điện gió, điện mặt trời đã được phê duyệt tiếp tục được triển 

khai theo đúng tiến độ. Các dự án điện gió (bao gồm cả dự án điện gió ngoài khơi) 

đưa vào quy hoạch điện VIII thu hút được nhà đầu tư, hầu hết các dự án được 

hoàn thành và đưa vào vận hành theo đúng tiến độ.  

- Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện 

tử, sản xuất linh kiện thiết bị điện gió, điện mặt trời, công nghiệp chế biến nông 

sản, hải sản phát triển theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành, vùng sản 

xuất tập trung, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch.  

- Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, tiến độ đầu tư xây dựng hạ 

tầng các cụm công nghiệp được đẩy nhanh hơn so với giai đoạn trước, sớm đưa 

vào hoạt động, thu hút đầu tư.  

Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu 

tư lấp đầy tới 90-100% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được 

 
90 Nguồn: Ngân hàng thế thời (WB) 
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quy hoạch (hoặc mở rộng) trước đây sớm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đi 

vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp đầy đạt trên 30%; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư 

lấp đầy khoảng 50% diện tích đất công nghiệp được quy hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp 

đầy 100% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy hoạch 

(hoặc mở rộng) được xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 

80-90% diện tích đất công nghiệp; dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 

Hàm Tân - La Gi, KCN Sông Bình 2 triển khai đẩy nhanh tiến độ, xây dựng cơ 

sở hạ tầng, thu hút nhà đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 35-50 diện tích đất công 

nghiệp; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy trên 60-65% diện tích đất CN 

được quy hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá: 

Dịch vụ du lịch phát triển khá tốt, các khu du lịch Mũi Né, Phan Thiết, Phú 

Quý được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác có 

hiệu quả. Đặc biệt, một số dự án lớn về dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí, bất 

động sản đi vào hoạt động, trong đó có dự án tổ hợp du lịch MICE nhưng phát 

huy chủ yếu vào giai đoạn cuối kỳ quy hoạch. Các trung tâm thương mại, siêu 

thị, chợ, cửa hàng cửa hiệu đã có hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt cho các nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Cụ thể như sau: 

- Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống  

Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 được thực hiện tốt. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng như NovaHills 

Mũi Né Phan Thiết, Novaworld Phan Thiết, amubay Phan Thiết, Thanh Long Bay 

sẽ đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu. Đến năm 2025 thu hút được khoảng 9-

10 triệu khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 1,0- 1,5 triệu lượt khách; 

đến năm 2030 thu hút được khoảng 13 - 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó 

khách quốc tế khoảng 2,5-3,0 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch đến năm 2025 

ạt khoảng 20-25 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 40-45 nghìn tỷ đồng. 

- Dịch vụ thương mại, sửa chữa  

Đây là ngành có tỷ trọng lớn nhất, thường chiếm khoảng 20 - 22% trong 

tổng giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ và là một trong những ngành có tỷ trọng 

lớn trong kinh tế đô thị, gắn liền với quá trình đô thị hóa. Dự báo trong giai đoạn 

2021-2030 sẽ có một số dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại được thực 

hiện, các trung tâm thương mại, chợ truyền thống và hệ thống các cửa hàng, cửa 

hiệu hiện có tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân 

cũng như cho sản xuất. Dự kiến tốc độ tăng trưởng của ngành này đạt khoảng 

8%/năm giai đoạn 2021-2025 và 7,6%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Dịch vụ bất động sản:  
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Dịch vụ bất động sản có sự tăng tốc khá trong giai đoạn 2021-2030 gắn với 

sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và quá trình 

đô thị hóa. Tuy nhiên, sự phát triển của loại hình dịch vụ này bị chậm nhịp so với 

mức triển vọng của kịch bản tiềm năng đã nêu ở trên do các dự án bất động sản 

lớn như: NovaHills Mũi Né Phan Thiết, Novaworld Phan Thiết, Amubay Phan 

Thiết, Thanh Long Bay, Khu đô thị mới Nam Phan Thiết… dự kiến thu hút các 

nhà đầu tư và đi vào hoạt động khai thác chậm hơn, dự báo mức tăng trưởng của 

ngành này đạt bình quân khoảng 6,0%/năm giai đoạn 2021-2025 và 7,2-

7,5%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Dịch vụ vận tải, logistics:  

Dự báo tăng trưởng VA khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2025 và 

8,0%/năm giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở các ngành sản xuất phục hồi và sự phát 

triển của các ngành công nghiêp, dịch vụ du lịch nên nhu cầu vận chuyển nguyên 

vật liệu, hàng hóa, hành khách tăng cao. Bên cạnh đó, việc hình thành các trung 

tâm logictics Vĩnh Tân cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng của dịch vụ này. 

- Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:  

Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có vị trí quan trọng trong phát triển tỉnh 

trong thời kỳ quy hoạch. Dự báo, tỉnh thu hút được một số dự án nghỉ dưỡng 

chăm sóc sức khỏe tại các khu du lịch, dịch vụ trọng điểm của tỉnh, nhờ lượng 

khách du lịch tăng cao và việc nâng cao thu nhập, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tăng trưởng nhanh hơn, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng 

khoảng 6,5-7,0%/năm trong cả giai đoạn 2021-2030. 

(6). Ngành Nông nghiệp có sự dịch chuyển theo hướng phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao tham gia được vào chuỗi nông sản, công nghiệp chế biến; 

giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 tăng 

khoảng 3,0%/năm, giai đoạn 2026-2030 tăng khoảng 2,8%/năm. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Việc huy động và sử dụng 

nguồn lực cơ bản được thực hiện tốt. 

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên, kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh giai đoạn 2021-2030 trong Bảng dưới đây. 
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Bảng 23. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản cơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 
Tăng trưởng GRDP bình 

quân năm  
% 7,5   8,3  7,9  

1.1 Công nghiệp - Xây dựng % 11,5  12,0  11,7  

1.2 Dịch vụ % 7,0  7,5  7,3  

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 3,0  2,8  2,9  

1.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 
% 6,2  6,5  6,3  

2 GRDP/người (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

2.1 Đồng Việt Nam Tr. đ/người 67,5 120 220 

2.2 USD USD/người 2.911 4.700 7.800 

3 
Cơ cấu kinh tế (theo VA, giá 

thực tế) 
 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

 Toàn nền kinh tế % 100,0 100,0 100,0 

3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 35,2  40,6  46,7  

3.2 Dịch vụ % 34,2  34,5  36,4  

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 30,6  24,9  16,9  

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

 Tổng  100,0 100,0 100,0 

4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 32,9  38,1   43,9  

4.2 Dịch vụ % 32,0  32,4   34,3  

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 28,6   23,4  15,9  

4.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 
% 6,5  6,1  5,8  

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây. 

Bảng 24. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư theo kịch bản cơ sở 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế)          83.688         155.141           295.760  

1 Giá trị tăng thêm (VA)         78.249        145.763  278.563  

1.1 Công nghiệp và xây dựng          27.567           59.203           130.022  
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

1.2 Dịch vụ          26.743           50.289             101.481  

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản          23.938           36.271             47.058 

2 Thuế sản phẩm           5.439             9.378             17.197  

II Quy mô GRDP (giá ss 2020)          83.688         120.186           179.645  

1 Giá trị tăng thêm (VA)         78.249  112.838        169.578  

1.1 Công nghiệp và xây dựng          27.567           47.508             83.725 

1.2 Dịch vụ          26.743           37.579             54.062  

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản          23.939           27.752             31.791  

2 Thuế sản phẩm           5.439            7.348               10.067  

II 
Huy động vốn đầu tư (giá thực 

tế) 
2016-2020 2021-2025 2026-2030 

 Tổng nhu cầu vốn đầu tư        131.359      260.433           488.992  

1 Nhu cầu vốn/năm          26.272           52.086           97.798  

2 Hệ số ICOR (Lần) 3,6 3,6 3,4 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

2.2.3. Kịch bản kỳ vọng 

a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản kỳ vọng được xây dựng với giả định rằng tất cả các yếu tố tác 

động đến tăng trưởng và phát triển tỉnh Bình Thuận theo chiều tích cực nhưng vẫn 

còn nhiều khó khăn nhất định và có các lựa chọn chính sách đúng đắn và triển khai 

thực hiện quyết liệt, có thể đạt được kết quả tích cực trong 10 năm tới. Cụ thể: 

(1). Thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2022, kinh tế thế giới 

bắt đầu phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ cuối năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng 

khoảng 4,4% trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

(2). Tương ứng, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2022, 

bước vào trạng thái bình thường mới, nền kinh tế cả nước phục hồi và lấy lại đà 

tăng trưởng khoảng 6,5-7,0% vào năm 2022 và tăng trưởng nhanh hơn trong giai 

đoạn đến năm 2025 với mức tăng trưởng bình quân trên 7,0% cho cả giai đoạn 

2021-2025. Giai đoạn tiếp theo đến 2030 thực hiện được hoặc vượt mục tiêu Đại 

hội Đảng toàn quốc đề ra. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bình Thuận được đầu tư đúng 
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tiến độ và đi vào khai thác theo đúng kế hoạch đặt ra (sân bay Phan Thiết hoàn 

thành và đi vào khai thác trong năm 2023 và đạt công suất thiết kế vào những năm 

cuối kỳ quy hoạch; đường cao tốc kết nối Đông Nam bộ - tỉnh Bình Thuận - Ninh 

Thuận cũng hoàn thành và đi vào khai thác từ năm 2023 hoặc sớm hơn; tương tự 

sân bay Long Thành cũng hoàn thành đúng tiến độ đề ra). Các tuyến trục giao (trục 

QL28, QL28A…) kết nối với Tây Nguyên được đầu tư và đi vào khai thác. 

(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp cơ bản được đầu tư:  

- Công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển mạnh. 

Các dự án điện gió, điện mặt trời đã được phê duyệt tiếp tục được triển khai theo 

đúng tiến độ. Các dự án điện gió (bao gồm cả dự án điện gió ngoài khơi) được chấp 

thuận đưa vào quy hoạch điện VIII tư thu hút được nhà đầu tư, có khoảng 70-80% 

số dự án được hoàn thành và đưa vào vận hành theo đúng tiến độ.  

- Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện 

tử, sản xuất linh kiện thiết bị điện gió, điện mặt trời, công nghiệp chế biến nông 

sản, hải sản phát triển theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành, vùng sản 

xuất tập trung, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch.  

- Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, tiếp tục triển khai đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2, Sông 

Bình, Sơn Mỹ 1, 2, mở rộng KCN Tân Đức; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 

hạ tầng các cụm công nghiệp, sớm đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư.  

Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu 

tư cơ bản lấp đầy; các KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức (mở rộng) được triển khai 

xây dựng cơ sở hạ tầng đúng tiến độ, bước đầu thu hút được nhà đầu tư (tỷ lệ lấp 

đầy đạt 30%), các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 50% diện tích 

đất CN được quy hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp đầy 

100% diện tích đất công nghiệp; các KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức (mở rộng) được 

xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đầu thu hút được nhà đầu tư lấp đầy trên 70% 

diện tích đất công nghiệp; dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La 

Gi, KCN Sông Bình 2 triển khai đúng tiến độ, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút nhà 

đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 50% diện tích đất công nghiệp; các cụm công nghiệp 

thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 70% diện tích đất CN được quy hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá cao: 

Các ngành dịch vụ tăng trưởng ở mức cao; các trung tâm thương mại, siêu 

thị, chợ, cửa hàng cửa hiệu đã có tiếp tục hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt cho các 

nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt, dự báo một số 

dự án lớn về dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí, bất động sản đi vào hoạt động. 

Một số trung tâm thương mại mới (thuộc các dự án đã đăng ký đầu tư) được xây 
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dựng, đưa vào khai thác; dịch vụ du lịch phát triển tốt, các khu du lịch Mũi Né, 

Phan Thiết, Phú Quý được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục 

vụ, khai thác có hiệu quả. Cụ thể như sau: 

- Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống: 

Dự báo giai đoạn 2021-2030, dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn sẽ có 

sự bứt phá mạnh mẽ. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng như NovaHills Mũi Né 

Phan Thiết, Novaworld Phan Thiết, amubay Phan Thiết, Thanh Long Bay sẽ đi 

vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu. Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện tốt, đến năm 2025 thu hút 

được khoảng 11-12 triệu khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu 

lượt khách; đến năm 2030 thu hút được khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong 

đó khách quốc tế khoảng 2,5 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch đến năm 2025 

đạt khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt trên 45 nghìn tỷ đồng. 

- Dịch vụ thương mại, sửa chữa:  

Dự báo trong giai đoạn 2021-2030 sẽ có một số dự án xây dựng siêu thị, trung 

tâm thương mại được thực hiện, các trung tâm thương mại, chợ truyền thống và hệ 

thống các cửa hàng, cửa hiệu hiện có tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, phục vụ tốt 

nhu cầu của nhân dân cũng như cho sản xuất. Dự kiến tốc độ tăng trưởng củ ngành 

này đạt khoảng 8%/năm giai đoạn 2021-2025 và 7,6%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Dịch vụ bất động sản:  

Có sự tăng tốc trong giai đoạn 2021-2030 nhờ sự phát triển của thị trường 

bất động sản nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và sự phát triển đô thị. Dự kiến các dự 

án bất động sản lớn như: NovaHills Mũi Né Phan Thiết, Novaworld Phan Thiết, 

amubay Phan Thiết, Thanh Long Bay, Khu đô thị mới Nam Phan Thiết sẽ thu hút 

được nhà đầu tư, đi vào hoạt động khai thác nhưng ở mức trung bình, dự báo mức 

tăng trưởng của ngành này đạt bình quân khoảng 8,5%/năm giai đoạn 2021-2025 

và 8%/năm giai đoạn 2026-2030. 

- Dịch vụ vận tải, logistics:  

Dự báo tăng trưởng VA khoảng 11,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 

13%/năm giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở các ngành sản xuất phục hồi và sự phát 

triển của các ngành công nghiêp, dịch vụ du lịch nên nhu cầu vận chuyển nguyên 

vật liệu, hàng hóa, hành khách tăng cao. Bên cạnh đó, việc hình thành các trung 

tâm logictics Vĩnh Tân cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng của dịch vụ này. 

- Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:   

Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có vị trí quan trọng trong phát triển tỉnh 

trong thời kỳ quy hoạch. Dự báo, sau đại dịch Covid-19, nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe trên địa bàn sẽ ngày càng tăng, đồng thời tỉnh thu hút được một số dự án 
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nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các khu du lịch, dịch vụ trọng điểm của tỉnh. 

Dự báo dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tăng trưởng khoảng 9,5%/năm giai đoạn 

2021-2025 và 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030. 

- Các dịch vụ khác: 

Đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du 

lịch, các ngành dịch vụ hỗ trợ như tài chính, tín dụng, bảo biểm, thông tin truyền 

thông tiếp tục phát triển khă, dự kiến tăng trưởng, bình quân khoảng7-8%/năm. 

Ngoài ra, theo lộ trình tăng lương cơ bản đối với khu vực hưởng ngân sách nhà 

nước từ năm 2022 nên dự kiến một ngành ngành dịch vụ như: Hoạt động hành 

chính và dịch vụ hỗ trợ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; 

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, QLNN, ANQP, bảo đảm 

xã hội bắt buộc… sẽ có mức tăng khoảng 7-8%/năm. Tuy nhiên, những ngành 

này chiếm tỷ trọng rất thấp trong toàn ngành dịch vụ. 

(6). Ngành Nông nghiệp: Nông nghiệp được dự báo tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh thu hút được một 

số dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; các vùng sản xuất hàng hóa, tập 

trung được mở rộng; các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và hiệu quả kinh tế 

cao được đưa vào sản xuất rộng rãi; dịch bệnh được kiểm soát tốt. Phát triển nuôi 

trồng thủy sản, nhất là nuôi hải sản trên biển gắn với chế biến, tạo giá trị gia tăng 

cao. Phát huy hiệu quả khai thác xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá.  

Với dự báo của các ngành như trên, giá trị tăng thêm ngành nông lâm 

nghiệp thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 3,2 %/năm, giai đoạn 2026-

2030 tăng khoảng 3,0%/năm. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Việc huy động và sử dụng 

nguồn lực được thực hiện tốt. 

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh giai đoạn 2021-2030 trong Bảng dưới đây. 

Bảng 25. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản kỳ vọng 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 
Tăng trưởng GRDP bình 

quân năm  
% 9,9 10,5 10,2 

1.1 Công nghiệp - Xây dựng % 14,5 15,1 14,8 

1.2 Dịch vụ % 10,6 9,0 9,8 

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 3,2 3,0 3,1 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 
% 7,5 8,0 7,7 

2 GRDP/người (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

2.1 Đồng Việt Nam Tr. đ/người 67,5 135   272  

2.2 USD USD/người 2.911 5.272  9.620  

3 
Cơ cấu kinh tế (theo VA, 

giá thực tế) 
 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

 Toàn nền kinh tế % 100,0 100,0 100,0 

3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 35,2 42,1 50,7 

3.2 Dịch vụ % 34,2 35,0 32,7 

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 30,6 22,9 16,5 

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

 Tổng  100,0 100,0 100,0 

4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 32,9 39,7 48,2 

4.2 Dịch vụ % 32,0 33,0 31,1 

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 28,6 21,5 15,7 

4.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 
% 6,5 5,7 5,0 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

 

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây. 

Bảng 26. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế) 83.689 174.277 370.606 

1 Giá trị tăng thêm (VA) 78.249 164.310 351.916 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 27.567 69.241 178.520 

1.2 Dịch vụ 26.743 57.569 115.219 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 23.939 37.500 58.176 

2 Thuế sản phẩm 5.439 9.966 18.690 

II Quy mô GRDP (giá ss 2020) 83.689 134.341 221.651 

1 Giá trị tăng thêm (VA) 78.249 126.532 210.177 
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 27.567 54.252 109.596 

1.2 Dịch vụ 26.743 44.257 68.096 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 23.939 28.022 32.486 

2 Thuế sản phẩm 5.439 7.809 11.474 

II 
Huy động vốn đầu tư (giá thực 

tế) 
2016-2020 2021-2025 2026-2030 

 Tổng nhu cầu vốn đầu tư 131.359 335.177 667.519 

1 Nhu cầu vốn/năm 26.272 67.035 133.503 

2 Hệ số ICOR (Lần) 3,6 3,7 3,4 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

2.2.4. Kịch bản tăng trưởng bình thường, không có đột biến về chính 

sách 

a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản tang trưởng bình thường được xây dựng với giả định rằng tất cả 

các yếu tố tác động đến tăng trưởng và phát triển tỉnh Bình Thuận theo chiều 

không thuận lợi có nhiều khó khăn và ít có các lựa chọn chính sách mới, nền kinh 

tế phục hồi chậm do tác động kéo dài của đại dịch covid-19, nền kinh tế tang 

trưởng theo xu thế của giai đoạn trước. Cụ thể: 

(1). Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2022, đầu năm 2023. 

Kinh tế thế giới bắt đầu nhưng chậm, dự báo tăng trưởng khoảng 3,8-4,0% trong 

năm 2022 và các năm tiếp theo. 

(2). Cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh từ năm 2022, bước vào trạng 

thái bình thướng mới, nhưng tác động của đại dịch còn kéo dài, nền kinh tế cả 

nước phục hồi chậm, tăng trưởng khoảng 4,5-5,0% vào năm 2022 và chỉ tăng 

trưởng trở lại như trong giai đoạn trước đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo đến 

2030 mới thực sự lấy lại đà tăng trưởng. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bình Thuận được đầu tư 

chậm và đi vào khai thác, phát huy hiệu quả vào giai đoạn sau 2025. 

(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp được đầu tư, nhưng còn hạn 

chế:  

- Công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển 

mạnh. Các dự án điện gió, điện mặt trời được đầu tư hạn chế, khả năng hình thành 

trung tâm năng lượng chậm.  
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- Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện 

tử, sản xuất linh kiện thiết bị điện gió, điện mặt trời, công nghiệp chế biến nông 

sản, hải sản phát triển chậm hình thành các cụm liên kết ngành, vùng sản xuất tập 

trung, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch ở mức theo 

xu thế trước đây.  

- Các khu, cụm công nghiệp thu hút đầu tư chậm, hiệu quả không cao.  

Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu 

tư lấp đầy khoảng 80-90% diện tích đất công nghiệp (đối với các khu công  nghiệp 

chưa lấp đầy); các khu công nghiệp đã được quy hoạch (hoặc mở rộng) chậm 

triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng đi vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp đầy đạt trên 20%; 

các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 30-40% diện tích đất công 

nghiệp được quy hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp 

đầy trên 90% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy hoạch 

(hoặc mở rộng) chậm được xây dựng cơ sở hạ tầng, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 30-

40% diện tích đất công nghiệp; thiếu các dự án KCN mới; các cụm công nghiệp 

thu hút đầu tư lấp đầy trên 50% diện tích đất CN được quy hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng bình thường: 

Dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài đến năm 2022 và 

chỉ phục hồi và phát triển theo xu thế trước đại dịch Covid-19 kể từ năm 2023, 

các khu du lịch Mũi Né, Phan Thiết, Phú Quý chậm được hoàn thiện về cơ sở hạ 

tầng, ít có thay đổi, cải thiện chất lượng phục vụ, hiệu quả thấp. thiếu các dự án 

lớn về dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí, bất động sản đi vào hoạt động. Các trung 

tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng cửa hiệu đã có hoạt động hiệu quả chậm 

được đầu tư. Cụ thể như sau: 

- Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống:  

Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 được thực hiện ở mức bình thường. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng như 

NovaHills Mũi Né Phan Thiết… chậm phát huy tác dụng. Khả năng thu hút khách 

du lịch thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài và chỉ có thể thu hút lượng 

khách du lịch như trước thởi điểm diễn ra dịch Covid-19 từ sau năm 2022, chưa có 

đột biến. Dự kiến tốc độ tăng trưởng dịch vụ lưu trú và ăn uống giai đoạn 2021-2025 

đạt khoảng 5,5-6,0%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 8,0%/năm. 

- Dịch vụ thương mại, sửa chữa  

Đây là ngành có tỷ trọng lớn trong kinh tế đô thị, gắn liền với quá trình đô 

thị hóa chậm. Ngành này được dự báo ít bị tác động bởi đại dịch Covid - 19 và sẽ 

sớm phục hồi, tuy nhiên, do nhu cầu của nền kinh tế còn thấp nên tốc độ tăng 

trưởng cũng bị chững lại, dự kiến duy trì ở mức 6,0-6,5%/năm.  
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- Dịch vụ bất động sản:  

Dịch vụ bất động sản phục hồi và tăng trưởng chậm. Mặc dù với các dự án 

bất động sản đang được triển khai đã hiện hữu, dự báo tốc độ tăng trưởng của 

ngành này sẽ có sự bứt phá hơn so với giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, sự phát 

triển của loại hình dịch vụ này bị chậm nhịp do thiếu các dự án bất động sản lớn, 

tiến độ triển khai các dự án chậm hơn so với kỳ vọng và chỉ có thể bứt phá từ sau 

năm 2025. Dự báo tốc độ tăng trưởng của dịch vụ này đạt khoảng 6,0%/năm trong 

giai đoạn 2021-2025 và khoảng 7,6%/năm trong giai đoạn 2026-2030 

- Dịch vụ vận tải, logistics:  

Do các dự án kết cấu hạ tầng chậm được xây dựng và khai thác, dịch vụ 

logistics vì vậy được dự báo tăng trưởng VA thấp, khoảng 6,5%/năm giai đoạn 

2021-2025 và 7,2%/năm giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở các ngành sản xuất, dịch 

vụ chậm phục hồi. 

- Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:  

Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe duy trì ở mức cung cấp cho các nhu cầu 

nội tỉnh. Các dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các khu du lịch, dịch vụ 

trọng điểm của tỉnh chậm được đầu tư, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng 

khoảng 6,5-7,0%/năm trong cả giai đoạn 2021-2030. 

(6). Ngành Nông nghiệp ít có sự dịch chuyển theo hướng phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao tham gia được vào chuỗi nông sản, công nghiệp chế biến; giá 

trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản giai đoạn 2021- 2025 tăng khoảng 

2,6%/năm giai đoạn 2021-2025 và khoảng 2,5% trong giai đoạn 2026-2030. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Nguồn vốn huy động khó 

khăn, ngay cả đối với nguồn lực từ ngân sách nhà nước; nguồn nhân lực chủ yếu 

được huy động và sử dụng trong các lĩnh vực hoạt động có năng suất không cao….  

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh giai đoạn 2021-2030 trong Bảng dưới đây. 

Bảng 27. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản bình thường, không 

có đột biến về chính sách 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 
Tăng trưởng GRDP bình 

quân năm  
% 5,9  7,3  6,6  

1.1 Công nghiệp - Xây dựng % 8,5  10,5  9,5  

1.2 Dịch vụ % 6,1  7,1   6,6  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 2,6  2,5  2,6  

1.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 
% 3,7  5,5  4,6  

2 GRDP/người (giá thực tế)   Năm 2020  Năm 2025   Năm 2030  

2.1 Đồng Việt Nam Tr. đ/người 67,5  112  195  

2.2 USD USD/người 2.911  4.375   6.914  

3 
Cơ cấu kinh tế (theo VA, giá 

thực tế) 
  Năm 2020   Năm 2025   Năm 2030  

 Toàn nền kinh tế %      100,0     100,0           100,0  

3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 35,2  38,9  44,1  

3.2 Dịch vụ % 34,2  34,4  34,0  

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản %  30,6  26,7  21,9  

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)   Năm 2020   Năm 2025   Năm 2030  

 Tổng        100,0   100,0       100,0  

4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 32,9  36,6  41,8  

4.2 Dịch vụ % 32,0  32,4  32,3  

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 28,6  25,2  20,7  

4.4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 
% 6,5  5,7  5,2  

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

 

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây. 

Bảng 28. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư theo kịch bản bình 

thường, không có đột biến về chính sách 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế) 83.689 144.599 266.357 

1 Giá trị tăng thêm (VA) 78.249 136.285 252.471 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 27.567 52.988 111.413 

1.2 Dịch vụ 26.743 46.852 85.877 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 23.939 36.445 55.181 

2 Thuế sản phẩm 5.439 8.313 13.886 

II Quy mô GRDP (giá ss 2020) 83.689 111.284 158.489 
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

1 Giá trị tăng thêm (VA) 78.249 104.770 149.965 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 27.567 41.518 68.398 

1.2 Dịch vụ 26.743 36.018 50.754 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 23.939 27.234 30.813 

2 Thuế sản phẩm 5.439 6.514 8.526 

II 
Huy động vốn đầu tư (giá thực 

tế) 
2016-2020 2021-2025 2026-2030 

 Tổng nhu cầu vốn đầu tư 131.359 231.458 426.154 

1 Nhu cầu vốn/năm 26.272 46.292 85.231 

2 Hệ số ICOR (Lần) 3.6 3,8 3.5 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

2.3. Lựa chọn phương án phát triển 

Các phân tích ở Mục 2.1 cho thấy có nhiều kịch bản tăng trưởng và phát 

triển kinh tế tỉnh Bình Thuận có thể xảy ra. Các kịch bản này phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, trong đó có hai nhóm yếu tố có thể nói là quyết định đến tăng trưởng và 

phát triển kinh tế tỉnh, bao gồm: (i) Chính sách của Chính phủ và việc thực hiện 

đầu tư các công trình dự án hạ tầng kết nối tỉnh với phần còn lại của đất nước; (ii) 

Các lựa chọn chính sách phát triển của tỉnh. 

a). Về kịch bản tiềm năng 

Kết quả tính toán trong Mục 2.2 cho thấy “kịch bản tiềm năng” có thể được 

xem như giới hạn tăng trưởng của kinh tế tỉnh Bình Thuận. Trong trường hợp 

này, các yếu tố bên ngoài tác động đến tỉnh ở trạng thái hết sức thuận lợi: Không 

gian phát triển, các quan hệ kinh tế và khả năng thu hút, sử dụng nguồn lực ở mức 

rất cao với sự chuyển dịch mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp với nền tảng là 

các cụm liên kết ngành công nghiệp và dịch vụ với nền tảng là dịch vụ du lịch và 

logistics cùng với sự hình thành và phát triển các loại hình kinh tế mới trên địa bàn 

tỉnh như dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao như đào tạo, khoa học và công nghệ, 

một số lĩnh vực y tế chất lượng cao và một nền nông nghiệp công nghệ cao…  

Thực tế cho thấy rất khó có thể hội đủ các điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển. Chính phủ đang nỗ lực rất lớn về điều chỉnh chính sách phát triển và thực 

hiện đẩy mạnh cải cách trên phạm vi toàn nền kinh tế, nhưng kinh nghiệm cho 

thấy có những rủi do nhất định và việc thực thi chính sách thường khó đạt được 

như kỳ vọng. Tương ứng, các dự án, công trình lớn do Chính phủ đầu tư cũng 

thường có những rủi ro về tiến độ. Đồng thời các điều chỉnh chính sách phát triển 

của tỉnh (về mô hình phát triển, các cơ chế cụ thể và điều hành trong tỉnh) cũng 

có những rủi ro dẫn đến hạn chế khả năng phát huy tiềm năng. 
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Các chỉ tiêu trong kịch bản này ở mức rất cao, song cũng đòi hỏi sự quyết 

tâm rất lớn về xây dựng và thực hiện chính sách phát triển. Theo đó đòi hỏi huy 

động nguồn lực rất lớn về vốn đầu tư (khoảng trên 1,17 triệu tỷ đồng theo giá 

thực tế, ước tình bằng khoảng 45-46 tỷ USD) trong 10 năm tới, bao gồm cả vốn 

huy động cho các công trình trung ương trên địa bàn nếu không có cải thiện về 

hiệu quả đầu tư xét theo kinh nghiệm giai đoạn vừa qua trên bình diện cả nước. 

Tương ứng, nguồn lực đất đai cũng cần phải huy động với quy mô khá lớn cho 

phát triển những ngành lĩnh vực phi nông nghiệp và cho quá trình đô thị hóa và 

phát triển kinh tế đô thị. Đồng thời, cũng cần huy động một nguồn nhân lực khá 

lớn từ ngoài tỉnh cho các chương trình, cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 

Theo kịch bản này, tăng trưởng GRDP Bình Thuận đạt tới hai con số 

khoảng trên 11%/năm; mức GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt tới 

khoảng 10.900 USD, đây là một mức rất cao bằng khoảng 1,3-1,5 lần so với mức 

bình quân cả nước đạt ra trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cơ 

cấu kinh tế đòi hỏi phải có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang công nghiệp và dịch vụ 

với các dự án lớn về công nghiệp, dịch vụ và phát triển kinh tế đô thị gắn với đô 

thị hóa mạnh mẽ. 

Kịch bản này, vì vậy, khả năng xảy ra không cao nhưng cho thấy tiềm năng 

tang trưởng của tỉnh trong tương lai kỳ quy hoạch. 

b). Về kịch bản tăng trưởng bình thường và không có nhiều đột biến 

về chính sách 

Kinh tế Bình Thuận theo kịch bản này được dự kiến phục hồi tăng trưởng 

chậm bắt đầu từ năm 2022 và duy trì theo xu thế đã được thiết lập trong giai đoạn 

2011-2019 trước khi có đại dịch covid -19 và kéo dài cho đến 2030.  

Mặc dù các dự án lớn về kết cấu hạ tầng đối ngoại của tỉnh được đầu tư 

nhưng chưa phát huy hiệu quả. Chính sách kinh tế của tỉnh cũng hướng vào thúc 

đẩy chuyển dịch kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ nhưng khả năng huy động 

nguồn lực hạn hẹp đặc biệt là nguồn lực vốn và kéo theo là sử dụng, phát huy tài 

nguyên đất đai chưa hiệu quả cùng với việc thiếu vắng những dự án lớn trong các 

ngành công nghiệp và dịch vụ. Nguồn nhân lực chủ yếu là tại chỗ và chưa được 

cải thiện nhiều về năng lực. 

Với kinh nghiệm tăng trưởng trong giai đoạn trước, lượng vốn huy động 

vào nền kinh tế chỉ đạt mức khoảng 657 ngàn tỷ đồng (giá thực tế) cho cả giai 

đoạn, tương đương với khoảng 25-26 tỷ USD.  

Các tính toán cho thấy, GRDP bình quân đầu người đạt mức 6.900-7.000 

USD vào năm 2030, thấp hơn mức trung bình cả nước đặt ra trong Văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Như vậy, Bình Thuận có nguy cơ rơi vào nhóm 
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dưới trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đây là kịch bản không mong đợi nhưng cho thấy nếu không có những 

quyết định mạnh mẽ trong việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả cũng 

như không có những cải cách mạnh mẽ về hành chính, tạo lập môi trường đầu tư 

tốt, điều này cũng hoàn toàn có thể xảy ra. 

c). Về kịch bản cơ sở 

Kịch bản cơ sở như định nghĩa ở Mục 2.2.2 là kịch bản được xây dựng trên nền 

tảng những chính sách của Chính phủ được triển khai thực hiện có kết quả, Chính phủ 

đạt được các mục tiêu đã xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển 

kinh tế - xã hội đất nước. Các chương trình phát triển, các dự án lớn về phát triển kết 

cấu hạ tầng được đầu tư đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả.  

Các lựa chọn phát triển của tỉnh trong kịch bản này dựa trên có sở chủ 

trương phát triển tỉnh được xác định trong Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ có điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình mới đến năm 2030 và được thực hiện tốt.  

Kết quả tính toán cho thấy, theo kịch bản này GRDP bình quân đầu người 

đạt mức khoảng 7.780 USD cao hơn mức trung bình của cả nước theo Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến năm 2030 là 7.500 USD. Đạt kết quả này, 

đưa Bình Thuận bước vào nhóm các tỉnh phát triển trên bình diện cả nước. 

 Huy động nguồn lực cho phát triển theo kịch bản này ở mức hợp lý, khả thi. 

Theo đó, nguồn vốn huy động cho phát triển trong 10 năm vào khoảng 750 ngàn tỷ 

đồng (giá thực tế) 29-30 tỷ USD, bao gồm vốn đầu tư các dự án, công trình của Trung 

ương và các dự án nguồn vốn ngoài nhân sách nhà nước. Điểm quan trọng trong kịch 

bản này là việc huy động nguồn lực tự nhiên một cách hiệu quả, đặc biệt là nguồn lực 

đất đai cho các dự án công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị và kinh tế đô thị. 

Đây là kịch bản có tính khả thi cao. Kịch bản này được sử dụng làm nền 

tảng để hình thành các định hương phát triển chung cũng như định hướng phát 

triển các ngành, lĩnh vực và xây dựng các phương án quy hoạch phát triển ngành, 

lĩnh vực cho thời kỳ đến năm 2030, có tham khảo kịch bản kỳ vọng dưới đây. 

d). Kịch bản kỳ vọng (kịch bản mong muốn) 

Kịch bản này được xây dựng trên nền tảng kịch bản cơ sở và có tính đến 

những yếu tố tích cực có khả năng xảy ra nhưng độ chắc chắn (độ tin cậy) không 

cao như trong kịch bản cơ sở nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Kịch bản này đỏi hỏi 

nỗ lực cao hơn từ các chủ thể liên quan đến phát triển Bình Thuận. Nói cách khác, 

theo kịch bản này, các chủ thể từ Chính quyền tỉnh cho đến các doanh nghiệp và 

người dân nỗ lực cao hơn để hiện thực hóa các chương trình, dự án đầu tư phát triển. 

Kết quả tính toán cho thấy, nếu kịch bản này được hiện thực hóa, GRDP bình 

quân đầu người của tỉnh có thể đạt tới mức 9.620 USD, cao hơn nhiều so với mực 
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bình quân cả nước (7.500 USD) đặt ra theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, đưa Bình Thuận vào các nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của cả nước. 

Việc huy động và sử dụng các nguồn lực đòi hỏi ở mức cao hơn so với kịch 

bản cơ sở nhưng cũng có thể thực hiện được. Lượng vốn đầu tư huy động khoảng 

gần 01 triệu tỷ đồng giá hiện hành, tương đương khoảng 40 tỷ USD. Tương tự, 

nguồn nhân lực huy động ở mức khá cao (bao gồm cả trong và ngoài tỉnh) và 

được chuẩn bị tốt về kỹ năng. Các nguồn lực tự nhiên như đất đai, năng lượng, 

nước… cũng được huy động ở mức cao hơn so với kịch bản cơ sở. 

e). Lựa chọn phương án phát triển 

Từ những phân tích, so sánh giữa các kịch bản/lựa chọn sách ở trên, phương 

án phát triển lựa chọn từ mục tiêu đạt tới, huy động và sử dụng nguồn lực, chuyển 

dịch chính sách phát triển các ngành lĩnh vực (các lựa chọn phát triển chủ yếu 

được đưa vào trong tính toán các kịch bản)… sẽ được xây dựng trên nền tảng 

Kịch bản cơ sở với một số điều chỉnh để đảm bảo tính “phấn đấu” khi tham khảo 

Kịch bản kỳ vọng (kịch bản mong muốn). Chi tiết phương án phát triển được 

trình bày trong các phần tiếp theo về mục tiêu và định hướng, giải pháp phát triển 

tỉnh trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030 với tầm nhìn 2050. 

3. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

3.1. Tầm nhìn - Viễn cảnh Bình Thuận đến năm 2050 

Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (Cương lĩnh 

2011) xác định mục tiêu quá độ lên Chủ nghĩa xã hội vào giữa thế kỷ 21. Ở thời 

điểm đó, có thể hiểu được mục tiêu đặt ra là Việt Nam trở thành quốc gia phát 

triển. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng xác định đến năm 2045 

Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.  

Hướng tới mục tiêu “Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ”, 

với tư duy đột phá, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, triển vọng phát triển 

tỉnh Bình Thuận được dự báo: 

(1). Có mức GRDP bình quân từ 15.000 - 18.000 USD. 

(2). Có một “hệ sinh thái phát triển” (Development Ecology) tốt. 

(3). Tỷ lệ đô thị hóa đạt tới gần 80% với hệ thống các đô thị thông minh (đối 

với toàn hệ thống). Hệ thống đô thị phát triển thịnh vượng, bền vững trong tương lai 

nhiều biến động, phát huy giá trị chuỗi đô thị có lịch sử lâu đời, độc đáo và có bản sắc. 

(4). Nền kinh tế dựa trên trụ cột chính là: (i) dịch vụ (du lịch, thương mại 

và tài chính, logistics…); (ii) khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; (iii) công 

nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, được tổ chức theo chuỗi sản xuất và hình 

thành các cụm liên kết ngành (cluster) một cách hiệu quả và bền vững. Kinh tế 

Bình Thuận có thể nói là một nền kinh tế xanh, ít chất thải. Là đầu mối (Hub) 
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trung tâm giao thương của ba vùng kinh tế lớn: Vùng TP. Hồ Chí Minh, vùng 

Tây Nguyên, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ. 

(5). Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, hiện đại (được 

điều khiển vận hành thông minh): (i) Sân bay 4F; (ii) Cảng biển hiện đại; (iii) đường 

cao tốc kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận; (iv) Đường sắt tốc độ cao kêt nối với 

thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận; (v) Hạ tầng số với năng lực cao tạo 

nền tảng Platform cho tiếp tục hiện đại hóa nền kinh tế; (vi) Hệ thống giao thông đô 

thị được tổ chức tốt với các loại hình kết nối thuận lợi với các đô thị trong tỉnh. 

(6). Hầu hết (gần 100%) dân cư Bình Thuận dễ dàng tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. 

(7). Người dân Bình Thuận dễ dàng tiếp cận với các cơ hội phát triển, 

“không ai bị bỏ lại phía sau”. 

(8). Chỉ số phát triển con người tiệm cận mức tiêu chuẩn châu Âu (EU) 

(gần 0,8); các giá trị văn hóa (đa sắc tộc) được bảo tồn, phát huy và khai thác kinh 

tế bền vững. 

(9). Môi trường sống đạt chuẩn EU; đa dạng sinh học được bảo tồn và các 

khu vực bảo tồn khai thác hiệu quả và bền vững cho các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

(10). Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.  

Đây là triển vọng hoàn toàn có khả năng đạt tới. 

3.2. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 

3.2.1. Mục tiêu tổng quát và mô hình phát triển 

Không ngừng nâng cao đời sống và phúc lợi nhân dân, hướng tới phát triển 

bao trùm, đảm bảo mọi người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội phát triển và hưởng 

thụ thành quả của quá trình phát triển. Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các 

nguồn lực; phát triển toàn diện trên cơ sở tạo lập một hệ sinh thái phát triển hiện đại 

và bền vững, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc 

đẩy tăng trưởng xanh, hình thành nền kinh tế ít chất thải, trọng tâm là phát triển 03 

trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: (i) Dịch vụ với các 

loại hình du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ đào tạo và 

nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ logistics; (ii) Công 

nghiệp với nòng cốt là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp năng lượng sạch 

được tổ chức thành các cụm (cluster) liên ngành; (iii) Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao với những chuỗi sản xuất nông - công nghiệp chế biến.  
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Hình 20. Mục tiêu tổng quát và mô hình phát triển tình Bình Thuận trong kỳ 

quy hoạch 

 

3.2.2. Mục tiêu cụ thể chủ yếu 

Hướng tới năm 2030, Bình Thuận dự kiến phấn đấu đạt các mục tiêu phát 

triển cụ thể như sau: 

(1). Có mức GRDP bình quân khoảng 7.800 - 8.000 USD. 

(2). Cơ bản tạo lập được “hệ sinh thái phát triển” (Development Ecology) tốt. 

(3). Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng trên 60%, các đô thị hạt nhân được “thông 

minh hóa”. 

Mục tiêu tổng quát: 

Không ngừng nâng cao 

đời sống và phúc lợi 

nhân dân, phát triển 

bao trùm 

Ba trụ cột  

Nền tảng: 

• Hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững 

• Phát triển và ứng dụng Khoa học & Công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng 

trưởng xanh 

• Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực 

• Phát triển kết cấu hạ tầng 

 

Dịch vụ với các 
loại hình du lịch 

mới hiện đại; dịch 
vụ đào tạo và 
R&D, dịch vụ 

logistics 

Công nghiệp: 

nòng cốt là công 

nghiệp chế biến, 

chế tạo; công 

nghiệp năng 

lượng sạch được 

tổ chức theo 

chuỗi và các cụm 

liên kết ngành 

(cluster) 

Nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao, với 

những chuỗi 

sản xuất nông- 

công nghiệp 

chế biến 
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(4). Nền kinh tế dựa trên trụ cột chính là: (i) dịch vụ bao gồm dịch vụ du 

lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai ứng 

dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; (iii) Công nghiệp; (iii) nông nghiệp 

công nghệ cao. 

(5). Các năng lực sản xuất mới tổ chức theo chuỗi và hình thành các cụm 

liên kết ngành (cluster). 

(6). Hoàn thành đầu tư khung hệ thống kết cấu hạ tầng: (i) sân bay 4E; (ii) 

Cảng biển được đầu tư hiệu quả; (iii) đường cao tốc kết nối thuận lợi với các tỉnh 

lân cận; (iv) Đường sắt tốc độ cao kết nối với TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh 

Thuận; (v) Hạ tầng số đủ năng lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số; 

(vi) Hạ tầng đô thị cơ bản được đầu tư hiện đại và tổ chức tốt; (vii) Hạ tầng khoa 

học công nghệ và đào tạo phát triển…hình thành một điểm (hub) về khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

(7). Cơ bản dân cư Bình Thuận dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã 

hội cơ bản có chất lượng. 

(8). Phần lớn người dân Bình Thuận có thể dễ dàng tiếp cận với các cơ hội 

phát triển. 

(9). Chỉ số phát triển con người tiệm cận mức tiêu chuẩn EU (gần 0,75). 

(10). Môi trường sống tiệm cận chuẩn EU. 

(11). Đảm bảo ổn định, an toàn xã hội, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng. 

3.2.3. Một số chỉ tiêu phát triển của tỉnh Bình Thuận trong thời kỳ quy 

hoạch 

a). Các chỉ tiêu phát triển kinh tế  

(1). Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7,5-8,0%, 

trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 11-12%/năm (Công nghiệp tăng 12-

13%/năm, xây dựng tăng 10-11%/năm); dịch vụ tăng 7,0- 7,5%/năm; nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản tăng 2,5-3,0%/năm. 

- Giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng GRDP bình quân toàn tỉnh đạt 7,0 -

7,5%/năm, trong đó: Công nghiêp - xây dựng tăng 11,5 - 12,0%/năm; dịch vụ 

tăng 7,0-7,5%/năm; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,8 - 3,3%/năm. 

- Giai đoạn 2026 - 2030, tăng trưởng GRDP bình quân toàn tỉnh đạt 8,0 -

8,4%/năm, trong đó: Công nghiêp - xây dựng tăng 12,0 - 12,5%/năm; dịch vụ 

tăng 7,5 - 8,0%/năm; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,8 - 3,0%/năm. 

(2). Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2025, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 

khoảng 38-40%; ngành dịch vụ chiếm 31-33%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản chiếm khoảng 23-25%; và thuế sản phẩm 6-7% trong GRDP của tỉnh. Đến 

năm 2030, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 45-47%; ngành dịch vụ 
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chiếm 34-35%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 18-19%; và 

thuế sản phẩm 5-6% trong GRDP của tỉnh. 

(3). Cơ cấu giá trị tăng thêm (VA) của tỉnh: Đến năm 2025, công nghiệp - 

xây dựng chiếm 40,0-40,5%; dịch vụ chiếm 36,5-37,0%; nông nghiệp chiếm 

22,0- 23%; đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 46-47%; dịch vụ chiếm 

35-36%; nông nghiệp chiếm 16-17%. 

(4). GRDP bình quân/người năm 2025 đạt 4.600-4.800 USD, đến năm 

2030 đạt khoảng 7.800-8.000 USD. 

(5). Đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 

khoảng 38,0 - 40,0%, đến năm 2030 khoảng 50%. 

(6). Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 

khoảng 6,0-7,0%/năm, trong đó: giai đoạn 2021-2025 tăng 6,0-6,5%/năm; giai 

đoạn 2026-2030 tăng 6,5-7,0%.  

(7). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 6,5-7,5%/năm 

giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 2021-2025 khoảng 6,0 - 7,0 %, giai đoạn 

2026-2030 đạt 7,0 --7,5%.  

(8). Thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 36-38% so với 

GRDP giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 2021-2025 38 - 40 %, giai đoạn 

2026-2030 đạt 34 - 36%. 

(9). Thu hút khách du lịch đến năm 2025 đạt 8,9 triệu lượt khách, trong đó 

khách quốc tế 10-12%; đến năm 2030 đạt 16triệu lượt khách, trong đó khách quốc 

tế chiếm 15-20%.  

b). Các chỉ tiêu phát triển xã hội:  

(1). Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,8%/năm trong cả thời kỳ 

2021-2030. 

(2). Tuổi thọ bình quân đạt 76 tuổi vào năm 2025 và 76,5 tuổi vào năm 

2030. 

(3). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng gấp 1,5-1,8 lần so 

với năm 2020, năm 2030 gấp 1,8-2,0 lần so với năm 2025. 

(4). Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,7-1,0%/năm. 

(5). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 70-75% (trong đó lao 

động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 30-32%), đến năm 2030 đạt trên 80% 

(trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 39-40%). 

(6). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50% vào năm 2025 và trên 60% 

vào năm 2030.  

(7). Số bác sỹ/1 vạn dân đến năm 2025 đạt 9 bác sỹ, đến năm 2030 đạt 12 
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bác sỹ. 

(8). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% vào năm 2025 và 100% 

vào năm 2030. 

(9). Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 còn dưới 

9%, đến năm 2030 còn dưới 5%. 

c). Các chỉ tiêu sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường:  

(1). Đến năm 2025 giải quyết 100% các điểm nóng môi trường đang xảy 

ra hiện nay, giai đoạn đến năm 2030 không để xảy ra các điểm nóng về môi 

trường.  

(2). Đến năm 2025: đảm bảo cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt, 

không dưới 90% nhu cầu nước cho các ngành kinh tế - xã hội khác. Đến năm 

2030 duy trì tỷ lệ 100% dân số được cấp nước đủ cho nhu cầu sinh hoạt, không 

dưới 95% nhu cầu nước cho các ngành kinh tế - xã hội khác... 

(3). Đến năm 2025, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% hộ dân 

sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 90% rác thải sinh hoạt được phân 

loại tại nguồn và thu gom đúng quy định. Đến năm 2030, duy trì tỷ lệ 100% hộ 

dân sử dụng nước hợp vệ sinh; ít nhất 95% hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế; 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn và thu gom 

đúng quy định. 

(4). Đến năm 2025, 90% chất thải rắn phát sinh tại các đô thị được thu gom, 

xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 60% CTR xây dựng phát sinh 

được tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công 

nghệ phù hợp. Đến năm 2030, 100% lượng chất thải rắn phát sinh tại các đô thị 

được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 80% CTR xây 

dựng phát sinh được tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế 

bằng các công nghệ phù hợp. 

(5). Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp, cơ sở xử lý chất thải nguy 

hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh có phát sinh nước thải 

công nghiệp, nước rỉ rác ra môi trường thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên 

tục; 100% nước thải tại các khu công nghiệp, cụm chế biến hải sản, khu chăn nuôi 

được xử lý đạt quy chuẩn trước khi đưa ra môi trường. Đến năm 2030, tiếp tục 

duy trì các chỉ tiêu đã đạt được của thời kỳ trước. 

(6). Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% trong cả giai đoạn 2021-2030. 

d). Mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:  

(1). Tập trung đường giao thông đối ngoại, mở rộng không gian mới để 

phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường 

ven biển quốc gia theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia trên 
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địa bàn đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Nâng cấp mở rộng hệ thống 

quốc lộ trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp I, tối thiểu đạt cấp III. Nâng 

cấp, mở rộng hệ thống đường tỉnh tối thiểu đạt cấp III; hệ thống đường sắt.   

(2). Mở rộng, nâng cấp cảng tổng hợp Vĩnh Tân; đầu tư xây dựng mới một 

số cảng trên địa bàn tỉnh, trong đó, Sơn Mỹ, Kê Gà phục vụ phát triển công 

nghiệp, năng lượng; nâng cấp các cảng Phú Quý, Phan Thiết phục vụ cho phát 

triển du lịch và vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân. 

(3). Xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng cảng hàng không Phan Thiết 

đạt cấp 4E, công suất đạt 2 triệu HK/năm. 

(4). Phát triển, nâng tổng công suất của các nguồn điện (điện than, điện khí 

LNG, điện gió, điện mặt trời, thủy điện) dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 13,85 

GW, sản lượng điện đạt khoảng 68 tỷ kWh; đến năm 2030, đạt khoảng 22,6 GW, 

sản lượng điện đạt khoảng 106 tỷ kWh. Xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ, 

hiện đại, vận hành hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện 

an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1. 

(5). Phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi bảo đảm tưới, cấp 

nước, tiêu, thoát nước cho nông nghiệp, dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao 

năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, góp phần 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 85% diện tích lúa 2 vụ tại các vùng có điều kiện thuận lợi về 

nguồn nước và 75-85% diện tích lúa 2 vụ tại các vùng khó khăn về nguồn nước 

được tưới nước chủ động; 70% diện tích cây trồng cạn được tưới nước.  

(6). Hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bình Thuận cơ bản đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 

4.0 và chuyển đổi số. 100% xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính đạt 

tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới; Phát triển hạ tầng mạng thông tin di động 

4G, 5G, loại bỏ mạng 2G; Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông 

minh bền vững; 100% các khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch, tuyến đường mới, 

thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông. 

(7). Đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học và 

công nghệ (tập trung vào công nghệ), từng bước hình thành một tổ hợp (cụm liên 

kết ngành) về dịch vụ đào tạo và khoa học, công nghệ, ứng dụng khoa học và đổi 

mới sáng tạo ở tầm quốc gia và bước đầu có vị thế trong khu vực và quốc tế, 

hướng tới một cụm liên kết ngành về khoa học và công nghệ mang tầm quốc tế 

vào giai đoạn sau 2030. 

(8). Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 31 giường/vạn dân vào năm 2025 và 35 

giường bệnh/vạn dân vào năm 2030 (chỉ tính cơ sở điều trị). 

(9). Phát triển các thiết chế văn hoá đảm bảo đồng bộ, theo chuẩn ở cả 03 
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cấp (tỉnh, huyện, xã). 

(10). Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, hình thành hệ thống thiết 

chế, công trình, dự án thể thao phát triển đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, 

thị trấn theo tiêu chí, quy chuẩn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định. 

e). Mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh 

(1). Tăng cường quản lý về quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình 

hình, không bị động, bất ngờ; thực hiện tốt phòng chống các thách thức an ninh 

truyền thống, phi truyền thống, đảm bảo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.  

(2). Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, đảm bảo cuộc sống bình 

yên, hạnh phúc của nhân dân. 

(3). Xây dựng một số công trình kết hợp kinh tế với quốc phòng nhằm bảo 

đảm xử lý mọi tình huống xung đột, gây mất an ninh trật tự xã hội, chủ quyền 

quốc gia. 

4. Các đột phá phát triển 

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu dự kiến đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050 đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao của các chủ thể phát triển, 

trong đó đặc biệt quan trọng là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nòng cốt 

là các cấp chính quyền trọng tỉnh và các doanh nghiệp. 

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm thuộc về việc nâng cao năng lực của hệ 

thống chính trị (năng lực chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, của các tổ 

chức chính trị, xã hội, của chính quyền các cấp…)91 có vai trò quan trọng, quyết 

định đến phát triển tỉnh đã được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong khuôn khổ quy hoạch tỉnh xác 

định các “đột phá” phát triển hướng tới thực hiện thành công mục tiêu phát triển 

được xác định trong quy hoạch. Phù hợp với tư tưởng, tinh thần của Đại hội Đại 

biểu Đảng toàn quốc lần thư XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

hướng tới thực hiện thành công mục tiêu phát triển với tầm nhìn đến năm 2050 

và quy hoạch đến năm 2030, các đột phá phát triển92 trong thời kỳ quy hoạch 

được cụ thể hóa bao gồm: 

a). Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện các 

cơ chế chính sách (hoàn thiện thể chế) tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu 

tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.  

Các phân tích, tính toán cho thấy, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu 

 
91 Ở đây có hàm ý nâng cao năng lực, khả năng tham gia của các tổ chức vào công cuộc phát triển tỉnh. 

92 Các đột phá phát triển theo quan niệm được xác định tại Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII 

chính là những hành động làm chuyển dịch toàn bộ hệ thống thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ thống. 
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quy hoạch cũng như mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh thứ XIV cần phải huy động và sử dụng hiệu quả một nguồn lực khá lớn, 

trong khi nguồn ngân sách tỉnh còn rất hạn chế. Việc tạo môi trường đầu tư, kinh 

doanh một cách hấp dẫn, hiệu quả để thu hút đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước từ 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tính quyết định. Mặc dù môi trường đầu tư trên 

địa bàn tỉnh đã có những cải thiện đáng kể, những việc tiếp tục và duy trì là hết 

sức cần thiết. Cụ thể: 

(1). Đẩy mạnh cải cách bộ máy, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc 

ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử để giảm chí phí 

(tổng thể bao gồm chi phí vật chất, tài chính và chi phí thời gian…) cho các hoạt 

động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn…  

(2). Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng và ban hành, triển 

khai thực hiện các cơ chế chính sách hướng tới hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp 

thực hiện đầu tư phát triển, tái cấu trúc, phát triển sản phẩm mới, khởi nghiệp trên 

địa bàn.  

Đột phá này thuộc về chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 

b). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là một điều kiện quyết định là 

khâu đột phá trước mắt và lâu dài. Cụ thể: 

(1). Đối với nhân lực trong trong khu vực nhà nước: 

− Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cản bộ quản lý, quản trị phát triển có 

chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, 

trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân;  

− Chú trọng phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính 

kế thừa.  

(2). Đối với nhân lực ngoài khu vực nhà nước và lực lượng mới gia nhập 

vào nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh: 

− Mở rộng và có cơ chế chính sách để thúc đẩy đào tạo chuẩn bị nguồn 

nhân lực theo hướng cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với định hướng, 

mô hình phát triển kinh tế - xã hội93 của tỉnh trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 

với tầm nhìn đến năm 2050. 

− Xây dựng và thực hiện chính sách thúc đẩy và khuyến khích các cơ sở đào 

tạo, các doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nguồn nhân 

lực có chất lượng cao (nhất là đội ngũ chuyên gia), tay nghề giỏi nhằm nâng cao 

năng suất lao động, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 
93 Các định hướng lớn và mô hình phát triển của tỉnh được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Bình Thuận lần thứ XIV và phát triển, bổ sung theo các trụ cột phát triển ở trên. 
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c). Phát triển, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh 

ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý, phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Phát triển, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ là cơ sở để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế. Sự tụt hậu về năng lực khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ sẽ dẫn đến nguy cơ tụt hậu về mọi mặt trong tiến trình phát 

triển. Vì vậy cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ 

vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân thông qua:  

(1). Tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển dịch vụ đào tạo gắn với nghiên 

cứu và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh theo hướng lấy doanh nghiệp là trung tâm  

(2). Từng bước tiến tới đưa dịch vụ khoa học và công nghệ trở thành lĩnh 

vực tạo giá trị gia tăng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển tỉnh 

trong kỳ quy hoạch và trong giai đoạn tiếp theo. 

d). Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực. 

Các nguồn lực là hữu hạn, nhất là trong bối cảnh nguồn lực trong tỉnh còn 

hạn chế, việc huy động và sử dụng hiệu quả đặc biệt quan trọng. Vì vậy: 

(1). Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư đầu tư, trước hết là đầu tư 

công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất 

là hạ tầng công nghệ số, hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối thuận tiện Bình 

Thuận với vùng, cả nước và quốc tế, góp phần tạo lập môi trường đầu tư phát 

triển thuận lợi, hiệu quả, hấp dẫn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển trên địa bàn tỉnh.  

(2). Huy động và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất 

là tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên nước… để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh 

tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất 

lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; ưu tiên 

phát triển 03 trụ cột công nghiệp (hạt nhân là công nghiệp chế biến, chế tạo; công 

nghiệp năng lượng), dịch vụ (hạt nhân là du lịch) và nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới theo hướng 

xây dựng chuỗi giá trị, các cụm liên kết ngành.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Định hướng chung về phát triển các khối ngành kinh tế lớn 

1.1. Phát triển công nghiệp và xây dựng 

1.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
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a). Mục tiêu tổng quát 

Huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp tạo 

động lực, tăng cường tích lũy nội bộ nền kinh tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội; chú trọng phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế 

tạo trở thành một trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước hình thành ngành 

công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu… Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bình 

Thuận cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Tập trung chuyển đổi cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao năng 

suất, có giá trị gia tăng cao và hiệu quả; tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp năng 

lượng, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, đẩy mạnh phát triển 

công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai 

các dự án năng lượng để Bình Thuận sớm trở thành trung tâm năng lượng của 

quốc gia; phát triển công nghiệp thác chế biến sâu quặng sa khoáng titan, từng 

bước hình thành trung tâm chế biến sâu quặng sa khoáng titan, gắn với bảo vệ 

môi trường, cảnh quan thiên nhiên... phát triển hài hòa với các ngành kinh tế khác, 

đảm bảo phát triển xanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến 

gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; sản xuất công nghiệp được tổ chức tốt theo 

chuỗi và các cụm liêt kết ngành công nghiệp. 

Phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp ngành xây dựng đến năm 2030, 

có thể đảm đương phần lớn nhu cầu xây dựng trong tỉnh, nhất là hoạt động xây 

dựng nhà ở, giao thông đô thị, nông thôn và các công trình yêu cầu kỹ thuật cao 

như xây dựng cầu đường, cảng biển, năng lượng, hạ tầng khai thác dầu khí, 

khoáng sản... 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 (phân kỳ đến 2025) 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp - xây dựng đạt bình quân 

11-12%/năm (giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng 11,5 - 12,0%/năm; giai đoạn 2026 

- 2030 tăng trưởng 12,0 - 12,5%/năm), trong đó công nghiệp tăng trưởng 12-

13%/năm (giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng 11,5 - 12,5%/năm; giai đoạn 2026-

2030 tăng trưởng 12,5 - 13,5%/năm). 

- Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP đến năm 2025 đạt 38-40% 

(trong đó: tỷ trọng đóng góp của công nghiệp trong GRDP đạt 33,5-35,0%); đến 

năm 2025 đạt 45-47% (trong đó: tỷ trọng đóng góp của công nghiệp trong GRDP 

đạt 37-39%). 

- Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP công nghiệp đạt 

khoảng 25% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. 

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt khoảng 25% 

vào năm 2025 và trên 30% vào năm 2030. 

 



317 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Thuận trở thành tỉnh công nghiệp phát triển 

theo hướng hiện đại, với các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, công 

nghiệp xanh, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên 

tiến, các sản phẩm của công nghiệp có thương hiệu uy tín, có chất lượng và giá 

trị cao, mang tính khu vực và quốc tế, có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng 

tiêu chuẩn của các nước phát triển và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực 

và toàn cầu.  

Định hướng phát triển đến năm 2050, phát triển mạnh các ngành công 

nghiệp có sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, thân 

thiện với môi trường, trong đó, ưu tiên phát triển các ngành sản phẩm công nghiệp 

cơ khí chính xác, chế tạo; công nghiệp điện tử (nghiên cứu và phát triển các sản 

phẩm mới để ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số); các ngành công nghiệp hỗ 

trợ; công nghiệp chế biến sâu từ nông, lâm, thủy hải sản mà tỉnh có tiềm năng.  

1.1.2. Định hướng chung 

a). Phát triển công nghiệp 

(1). Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng công 

nghiệp “xanh”, sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng giá trị gia tăng 

cao, hạn chế phát triển công nghiệp sử dụng nhiều tài nguyên (công nghiệp khai 

khoáng phải gắn liền với chế biến sâu). Phát triển công nghiệp năng lượng và chế 

biến trở thành một trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh.  

- Tập trung hỗ trợ để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng, 

nhất là năng lượng điện gió, điện mặt trời, điện khí. Kêu gọi đầu tư phát triển 

công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng. 

- Phát triển công nghiệp chế biến, ưu tiên đầu tư nâng cao giá trị sản phẩm 

nông, lâm, thủy hải sản, nhất là các sản phẩm có lợi thế của địa phương; ưu đãi 

đầu tư để thu hút các dự án sản xuất các thiết bị điện, linh kiện điện tử, lắp ráp 

máy móc, ô tô, xe máy...; phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp thâm dụng 

lao động (công nghiệp may, da giầy) để giải quyết việc làm trong giai đoạn đầu 

và giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp này vào giai đoạn sau 2030.   

- Phát triển công nghiệp khai khoáng trên cơ sở khai thác, chế biến sâu 

khoáng sản (hạn chế xuất thô) có giá trị cao; khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài 

nguyên khoáng sản của địa phương gắn với việc phát triển bền vững và được xem 

xét trên cơ sở hiệu quả kinh tế (hiệu quả so với các ngành kinh tế khác), xã hội, 

môi trường (hạn chế tác động xấu). 

(2). Tập trung hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế hợp tác; Phân bố không gian phát triển 

các cơ sở công nghiệp hợp lý, để hình thành các chuỗi sản xuất và các cụm liên 
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lết ngành công nghiệp, đảm bảo tính liên kết/hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong 

quá trình sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết hình thành mạng 

lưới sản xuất công nghiệp và phân phối hàng hóa đồng bộ; đẩy mạnh xuất khẩu 

hàng hóa, sản phẩm công nghiệp gắn với đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất 

lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, 

hợp tác kinh tế quốc tế nhằm củng cố thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường 

mới phục vụ xuất khẩu. 

(3). Phát triển một số khu công nghiệp mới theo hướng kết hợp công nghiệp 

- dịch vụ - đô thị gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện sớm hình thành Khu công nghiệp - 

đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp đã có và phấn đấu thu hút lấp đầy trên 70% diện tích các khu, cụm 

công nghiệp đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng. 

(4). Tập trung phát triển nhân lực công nghiệp của tỉnh đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới; tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực 

công nghiệp có khả năng làm chủ và tiếp nhận các công nghệ sản xuất mới; 

khuyến khích khu vực tư nhân và các doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực 

công nghiệp chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động công nghiệp. 

b). Phát triển ngành xây dựng 

Sự phát triển của ngành xây dựng gắn liền với sự phát triển chung của toàn 

nền kinh tế và phụ thuộc nhiều vào khả năng cũng như quy mô đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội, nhất là các ngành sản xuất, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng trên 

địa bàn. Giai đoạn 2021-2030 là giai đoạn đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của tỉnh Bình Thuận, do đó ngành xây dựng phát triển với những 

định hướng cơ bản như sau: 

- Đẩy mạnh việc đầu tư tăng cường năng lực của các cơ sở, doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành xây dựng theo hướng hiện đại hóa từ thiết kế đến thi công 

cả về nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm đảm đương được những công trình, dự 

án lớn trong các hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Xây dựng lực lượng ngành xây dựng đủ mạnh để có thể giải quyết cơ bản 

nhu cầu xây dựng trong tỉnh và tiến tới tham gia các hoạt động xây dựng ngoài 

tỉnh và hợp tác quốc tế. 

- Ngành xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện giải quyết cơ bản nhu cầu về 

nhà ở cho người dân, tiếp tục chính sách, chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển 

nhà ở xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất 

động sản phát triển ổn định, khắc phục lệch pha cung - cầu; từng bước phát triển 
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ngành vật liệu xây dựng thành một ngành kinh tế mạnh, trên cơ sở khai thác hợp 

lý, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, sinh thái. 

1.1.3. Định hướng phân bố không gian phát triển công nghiệp  

a). Phân bố không gian phát triển các vùng công nghiệp  

(1). Chuẩn bị và dự trữ quỹ đất cho phát triển công nghiệp, đặc biệt là 

những quỹ đất sạch, quy mô lớn, có vị trí gắn với hệ thống hạ tầng giao thông 

vùng, cảng biển nước sâu. Đối với các quỹ đất đã được xác định ưu tiên cho phát 

triển công nghiệp, việc phát triển đô thị ở dọc các trục động lực cần đan xen hợp 

lý, tập trung, không dàn trải, dành quỹ đất trống sạch, lớn cho sản xuất trong 

tương lai. Các quỹ đất thuận lợi cho phát triển công nghiệp được xác định tại hai 

khu vực chính: 

- Khu vực hai bên trục động lực liên kết Đông - Tây, bao gồm tổng hợp 

các kết nối hạ tầng vùng: Cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Bình Thuận), đường 

sắt Bắc - Nam, đường QL1A, cảng hàng không Phan Thiết. Là khu vực có địa 

hình đồng bằng cao, dân cư thưa thớt mật độ thấp, không có tài nguyên thiên 

nhiên nổi trội và có quỹ đất đa dạng về quy mô, phù hợp đáp ứng cho các nhu cầu 

phát triển của công nghiệp. 

- Khu vực ven biển phía Đông và phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, là điểm 

tiếp cận giao thông thủy thuận lợi với hệ thống cảng nước sâu Vĩnh Tân và Sơn 

Mỹ, hình thành hai vùng công nghiệp với lợi thế cạnh tranh lớn là vùng công 

nghiệp Bắc Bình - Tuy Phong và vùng công nghiệp La Gi - Hàm Tân, tạo điều 

kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. 

Hình 21. Sơ đồ bố trí các vùng tập trung công nghiệp  

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 
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(2). Hình thành các vùng công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, các hành 

lang kinh tế quốc gia vùng (QL1A, dải hành lang ven biển, QL55, QL28), các 

vùng cảng biển nước sâu quốc tế - quốc gia. 

- Vùng công nghiệp trung tâm (thành phố Phan Thiết - Hàm Thuận Nam - 

Hàm Thuận Bắc); 

- Vùng công nghiệp tập trung Tây Nam (La Gi - Hàm Tân); 

- Vùng công nghiệp phía Đông (Bắc Bình -Tuy Phong); 

- Vùng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phía Tây Bắc (Đức Linh - Tánh Linh). 

- Vùng công nghiệp điện gió ngoài khơi. 

(3). Nghiên cứu hình thành tổ hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, 

cảng biển, kho cảng khí LNG tại khu vực La Gi - Hàm Tân gắn với hình thành và 

phát huy hiệu quả cảng tổng hợp Sơn Mỹ. 

(4). Thu hút đầu tư phát triển, tìm kiếm, liên kết với khu vực Cà Ná - phía 

Nam tỉnh Ninh Thuận để có thể kết hợp hình thành vùng (hoặc tổ hợp) công 

nghiệp phụ trợ phục vụ cho các hoạt động logistics, cảng biển, cho công nghiệp 

năng lượng. 

b). Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp  

Hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp hợp lý trên địa bàn, đảm 

bảo sự phát triển bền vững và thật sự trở thành động lực cho sự phát triển chung 

của toàn tỉnh, tạo hạt nhân để phát triển đồng đều các tiểu vùng và các địa phương 

trong tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, hiện đại hóa nông 

nghiệp và nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công 

nghiệp, tăng tỷ lệ đóng góp của công nghiệp (đặc biệt là giá trị sản xuất công 

nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp) trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

(1). Phân bố không gian phát triển các khu công nghiệp 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp 

đã thành lập và đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư, nhất là hạ tầng xử lý chất 

thải và hạ tầng xã hội cho công nhân.  

Mở rộng diện tích đất công nghiệp thu hút nhà đầu tư thứ cấp, có chính 

sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn 

bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai xây dựng, đưa vào khai thác.  
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Bảng 29. Quy hoạch khu công nghiệp Bình Thuận đến năm 2030 

TT Hạng mục 
Diện tích Quy 

hoạch KCN (ha) 
Ghi chú 

I. Các khu công nghiệp hiện có 

1.1 KCN Phan Thiết 108,7 
Không thay đổi diện tích, xem xét chuyển 

đổi chức năng khi hết thời hạn thuê đất 

- KCN Phan Thiết I 68,00 Đang hoạt động 

- KCN Phan Thiết II 40,7 Đang hoạt động 

1.2 KCN Hàm Kiệm 534,73 Không thay đổi diện tích 

- KCN Hàm Kiệm I 132,67 Đang hoạt động 

- KCN Hàm Kiệm II 402,06 Đang hoạt động 

1.3 KCN Sông Bình 300 

Đang xây dựng hạ tầng, dự kiến phát triển 

mở rộng khoảng 250ha khi có điều kiện phù 

hợp. 

1.4 KCN Tuy Phong 150 Không thay đổi diện tích 

II. Các khu công nghiệp đang triển khai và dự kiến thành lập mới thời kỳ 2021 - 2030 

2.1 KCN Tân Đức 300 

Đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự 

trữ phát triển mở rộng  khoảng 608 ha khi có 

điều kiện phù hợp. 

2.2 KCN Sơn Mỹ I 1.070 Đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư 

2.3 KCN Sơn Mỹ II 540 
Đang xin chấp thuận chủ trương đầu tư. 

(thuộc KCN-ĐT-DV Hàm Tân-La Gi)  

2.4 
KCN Đông Bắc 

Phan Thiết 
300 

Đề xuất mới dự kiến tại khu vực Hồng Liêm 

– Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc. Dự kiến phân 

bổ đất thời kỳ 2021 – 2030 là khoảng 45 ha. 

 TỔNG I + II  Diện tích đến 2030: 3048 ha 

III. Các khu công nghiệp dự kiến mở rộng hoặc thành lập mới sau năm 2030 (xem xét 

mở rộng hoặc thành lập mới trong thời kỳ 2021 - 2030 khi có điều kiện phù hợp) 

3.1 KCN Sông Bình II 250 Dự kiến mở rộng trên cơ sở KCN Sông Bình 

3.2 KCN Tân Đức II 608 Dự kiến mở rộng trên cơ sở KCN Tân Đức  

3.3 
KCN phía Nam 

tỉnh 
300 

Dự kiến thuộc khu vực các huyện Đức Linh, 

Tánh Linh 

3.4 
KCN-ĐT-DV Hàm 

Tân 
2984 

Tổng diện tích toàn dự án là 4984,11 ha bao 

gồm đất KCN, đất đô thị và dich vụ (bao 

gồm KCN Sơn Mỹ 2: 540 ha) 

3.5 
KCN công nghệ 

cao 
300 

Dự kiến thuộc khu vực Tân Thắng – Thắng 

Hải, Hàm Tân 

3.6 
KCN phía Tây Bắc 

tỉnh 
500 

Dự kiến tại Tuy Phong phát triển công 

nghiệp phụ trợ ngành năng lượng tái tạo 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Phát triển đồng bộ giữa hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp. 

Xây dựng các tuyến giao thông kết nối đến các khu công nghiệp, bảo đảm về hạ 

tầng nguồn và lưới điện đáp ứng yêu cầu sản xuất trong các khu công nghiệp. 
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Quy hoạch mạng lưới cấp nước phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho 

các khu công nghiệp. 

Nghiên cứu chuẩn bị về dự trữ đất đai, phát triển hạ tầng để phát triển thêm 

các khu công nghiệp (ngoài các khu công nghiệp đã xác định), phấn đấu hình 

thành khu kinh tế Nam Bình Thuận (trên cơ sở KCN Sơn Mỹ 1, KCN - Đô thị - 

Dịch vụ Hàm Tân - La Gi và một số khu đất kế cận KCN) khi có điều kiện; phát 

triển khu công nghiệp (hỗ trợ) phía Nam Hàm Thuận Bắc (KCN Đông Bắc Phan 

Thiết) và tại Đức Linh, Tánh Linh (KCN phía Nam tỉnh); dự kiến quy mô diện 

tích các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 khoảng 3.048 ha, 

và ổn định vào khoảng 6.000 - 7.500 ha trong giai đoạn sau 2030 đến năm 2050. 

Ngoài ra, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân và hạ tầng xã hội cho 

công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. 

(2). Phát triển các cụm công nghiệp 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp 

đã tìm được nhà đầu tư. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực 

hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai xây dựng, 

đưa vào khai thác. 

Dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch 08 cụm công nghiệp với tổng diện tích 

251,8 ha, gồm: cụm công nghiệp Hải Ninh – 50 ha (Bắc Bình), cụm công nghiệp 

Bắc Bình 1 – 22 ha (Bắc Bình), cụm công nghiệp Lương Sơn – 26 ha (Bắc Bình), 

cụm công nghiệp Gia Huynh – 36 ha (Tánh Linh), cụm công nghiệp Gia An – 

42,5 ha (Tánh Linh), cụm công nghiệp Sông Phan – 30 ha (Hàm Tân), cụm công 

nghiệp Ma Lâm – 20 ha (Hàm Thuận Bắc), cụm công nghiệp Mũi Né - 25,3 ha 

(Phan Thiết),  

Cụm công nghiệp Phú Hài định hướng di dời hoặc chuyển đổi sang loại 

hình công nghiệp không mùi khi có điều kiện. 

Mở rộng 02 cụm công nghiệp và bổ sung mới 16 cụm công nghiệp với tổng 

diện tích khoảng 1.052,8 ha, gồm:  

+ Tánh Linh: mở rộng cụm công nghiệp Lạc Tánh từ 19 ha lên 60 ha và bổ 

sung 05 cụm công nghiệp với diện tích 300 ha.  

+ Đức Linh: mở rộng cụm công nghiệp Nam Hà 3 từ 20,1 ha lên 75 ha và 

bổ sung 02 cụm công nghiệp với diện tích 144 ha.  

+ Hàm Tân: bổ sung 02 cụm công nghiệp với diện tích 109,4 ha.  

+ Hàm Thuận Nam: bổ sung 01 cụm công nghiệp với diện tích 57,5 ha. 

+ Hàm Thuận Bắc: bổ sung 02 cụm công nghiệp với diện tích 90 ha.  

+ Bắc Bình: bổ sung 04 cụm công nghiệp với diện tích 256 ha. 
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Bảng 30. Quy hoạch cụm công nghiệp Bình Thuận đến năm 2030 

TT Hạng mục 
Hiện trạng Quy hoạch 

Số CCN  Diện tích (ha) Số CCN  Diện tích (ha) 

1 Thành phố Phan Thiết 3 48,1 2 22,8 

2 Thị xã La Gi 4 180 4 180 

3 Huyện Tuy Phong 3 77,56 3 77,56 

4 Huyện Bắc Bình 4 122 5 280 

 
Trong đó: Cụm chế 

biến sâu titan 

  1 75 

5 Huyện Hàm Thuận Bắc 4 88,2 5 158,2 

6 Huyện Hàm Thuận Nam 1 30 2 87,5 

7 Huyện Hàm Tân 5 205 6 284,4 

8 Huyện Đức Linh 7 299,8 9 498,7 

9 Huyện Tánh Linh 4 107,5 7 370 

10 Huyện Phú Quý 1 25 1 25 

  TỔNG CỘNG 36 1.183,2 44 1.959,2 

Nguồn: Sở Công Thương (công văn số 1075/SCT-QLCN v/v rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất các Cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thi xã, thành phố đến năm 2030).  

Tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã 

được đưa vào quy hoạch nhưng chưa tìm được nhà đầu tư. 

Phát triển hạ tầng kết nối đến các cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản 

xuất của các cụm công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các cụm công 

nghiệp, bao gồm: giao thông, cấp điện, cấp nước, hạ tầng nhà ở, xã hội. 

Ngoài ra, đầu tư xây dựng hệ thống xử ý chất thải, nước thải cho các làng 

nghề sản xuất quy mô lớn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng môi trường theo quy định. 

1.1.4. Giải pháp thực hiện phương án phát triển công nghiệp và xây dựng 

a). Giải pháp phát triển công nghiệp 

(1). Phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp 

- Thực hiện điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu 

cầu cơ cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế trên từng 

vùng, từng địa phương theo hướng tập trung, không dàn đều theo địa giới hành 

chính gắn với bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.  

- Ưu tiên lựa chọn phát triển công nghiệp tại các vùng, địa phương đã bước đầu 

hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp hoặc có lợi thế về giao thông, địa kinh 

tế, tài nguyên, lao động, logistics, có khả năng trở thành động lực tăng trưởng.  
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- Tạo điều kiện và sắp xếp hợp lý các cơ sở chế biến quy mô nhỏ, cơ sở 

tiểu thủ công nghiệp, làng nghề… hỗ trợ và tạo điều kiện cho một số làng nghề 

truyền thống hoạt động có hiệu quả. 

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp. Thực hiện cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

đầu tư vào các ngành công nghiệp được lựa chọn phát triển trên địa bàn. Chú 

trọng xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghiệp đa quốc gia, có tiềm lực 

và thương hiệu đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn. 

(2). Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên 

Lựa chọn một số ngành công nghiệp để ưu tiên phát triển theo hướng khai 

thác tốt lợi thế của tỉnh; có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đến các 

ngành kinh tế khác; sử dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả 

năng tạo ra giá trị gia tăng cao; một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động 

mà tỉnh có lợi thế. Việc xác định các ngành công nghiệp ưu tiên phải có tính động 

và linh hoạt cần thiết, định kỳ đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu 

chí đề ra.  

- Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công 

nghiệp như: Công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo (tập 

trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; công nghiệp khai thác, 

chế biến sâu quặng sa khoáng titan; công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng; 

sản xuất các thiết bị điện, linh kiện điện tử, lắp ráp máy móc, ô tô, xe máy). Tiếp 

tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu 

tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa; 

phát triển sản xuất vật liệu xây dựng từ nguồn tro xỉ than. 

- Giai đoạn 2030-2050, tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo với mức độ tự động hóa cao, công nghiệp khai thác, chế biến 

quặng sa khoáng titan. 

- Đầu tư của Nhà nước vào các ngành công nghiệp ưu tiên, chủ yếu đóng 

vai trò hỗ trợ để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia; tránh dàn trải trong lựa 

chọn các ngành công nghiệp ưu tiên để bảo đảm đủ các nguồn lực cần thiết. 

(3). Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh phát triển công nghiệp 

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát 

triển ngành công nghiệp; nhất là các chính sách liên quan đến thuế, khả năng tiếp 

cận tài chính, tín dụng, đất đai, hỗ trợ công nghệ... Tạo điều kiện và hỗ trợ doanh 

nghiệp phát hành cổ phiếu và trái phiếu, niêm yết trên thị trường chứng khoán 

trong nước và quốc tế. 

- Hướng dẫn và có biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp công 

nghiệp tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Tích cực 



325 

tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh. 

Phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại; xây dựng 

và thực thi chương trình xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm công nghiệp. 

Áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù 

hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước.  

- Thực hiện tốt chính sách tạo lập môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực 

công nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Triển khai đồng bộ và quyết 

liệt các đề án, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. 

(4). Phát triển doanh nghiệp công nghiệp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 

03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân 

trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Chú trọng triển khai thực hiện tốt các chính sách nâng cao năng lực 

công nghệ, quản trị cho các doanh nghiệp công nghiệp để xây dựng hình thành 

các doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp. 

- Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghiệp, các doanh nghiệp 

hỗ trợ thuộc mọi thành phần kinh tế. Xây dựng tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các khâu còn yếu của chuỗi giá trị 

sản phẩm hoặc công đoạn quyết định đến chất lượng, giá trị sản phẩm của ngành. 

Hỗ trợ phát triển các nhà cung ứng trong các ngành công nghiệp ưu tiên, coi đây 

là cốt lõi của chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp của 

Chính phủ, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng… tạo mọi điều kiện thuận lợi 

nhất cho doanh nghiệp.  

- Thực hiện tốt chính sách và đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) vào công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ưu tiên các 

dự án sử dụng công nghệ "cao, mới, sạch, tiết kiệm", có cam kết chuyển giao 

công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ; ưu tiên các công ty có thương hiệu quốc tế 

và có năng lực cạnh tranh cao, các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh 

vực công nghiệp hỗ trợ. Xây dựng và công khai danh mục các dự án đầu tư công 

nghiệp của tỉnh và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút FDI có chất 

lượng cao. 

(5). Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp 

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực công nghiệp, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4.  

- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nhằm tạo ra 

nguồn nhân lực công nghiệp có khả năng làm chủ và tiếp nhận các công nghệ sản 
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xuất mới. Khuyến khích khu vực tư nhân và các doanh nghiệp tham gia đào tạo 

nhân lực công nghiệp chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo 

với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động công 

nghiệp. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để phát 

triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động công nghiệp cả về quy mô, chất 

lượng lao động và cơ cấu ngành nghề; dịch chuyển lao động nông nghiệp sang 

lao động công nghiệp và phân bổ hợp lý lao động theo vùng. 

- Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm phúc lợi xã hội cho người lao động 

trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm cả chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động; các chính sách về nhà 

ở và phúc lợi công cộng cho cán bộ có trình độ kỹ thuật cao và công nhân tại các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

- Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân có tác phong công nghiệp, ý thức 

tổ chức kỷ luật, tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao 

động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 

(6). Phát triển khoa học, công nghệ trong công nghiệp 

- Phát triển mạnh mẽ hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, 

theo hướng đầu tư và hình thành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Có kế hoạch tiếp cận 

và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

- Ưu tiên thực hiện Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình 

tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, trường đại học, các doanh nghiệp đầu 

tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học, công 

nghệ vào sản xuất kinh doanh. Mở rộng hình thức nhà nước đặt hàng nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và mua kết quả nghiên cứu.  

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển các doanh nghiệp khoa học, công nghệ 

trong công nghiệp. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các cơ 

sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong các lĩnh 

vực, ngành công nghiệp chủ lực, ưu tiên. 

(7). Khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp 

- Thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng 

hiệu quả tài nguyên, khoáng sản. Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu 

tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho 

nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ”. Chỉ cho phép áp dụng các công 

nghệ khai thác, chế biến khoáng sản tiên tiến, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, mang 

lại hiệu quả kinh tế - xã hội bền vững. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất 
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đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận thuận lợi theo cơ chế 

thị trường, phù hợp với quy hoạch, chương trình, dự án phát triển công nghiệp. 

- Thực hiện lồng ghép các yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, 

chống thiên tai, bảo vệ môi trường trong tất cả các chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, dự án phát triển công nghiệp; khuyến khích các dự án đầu 

tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thực hiện 

nghiêm các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; quy định rõ trách nhiệm bảo vệ 

môi trường của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Hỗ trợ phát triển ngành công 

nghiệp môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

b). Giải pháp phát triển ngành xây dựng 

(1). Hoàn thiện hơn nữa môi trường pháp lý, môi trường đầu tư và các hoạt 

động trợ giúp cho các doanh nghiệp ngành xây dựng phát triển. Tạo điều kiện, 

môi trường môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng thành lập và 

phát triển thông qua việc cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về xúc tiến hỗ 

trợ doanh nghiệp. 

(2). Nghiên cứu, cụ thể hóa các quy hoạch, công khai hóa các quy hoạch, 

đặc biệt là quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện cung cấp đầy đủ thông tin cho các 

doanh nghiệp.  

(3). Hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn và quy định áp dụng cho quản lý nhà 

nước về hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn theo hướng tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp, trong khi vẫn đảm bảo quản lý tốt hoạt động xây dựng, 

đảm bảo chất lượng trong công tác xây dựng... 

(4). Tiếp tục cụ thể hóa các quy định pháp luật, công cụ quản lý để kiểm 

soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị hiệu quả, gắn kết với quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản  

1.2.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản 

xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao, trên cơ sở đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, phát 

huy các lợi thế so sánh, tổ chức lại sản xuất. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy 

sản dựa trên áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả 

và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực (đất đai, nguồn nước, nguồn 

lợi thủy sản, lao động, nguồn vốn) và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với 

điều kiện biến đổi khí hậu. 
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b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

(giá so sánh 2020) đạt khoảng 2,5-3,0%/năm trong cả thời kỳ 2021-2030, trong 

đó giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 3,0-3,2%/năm, giai đoạn 2026-2030 tăng 

khoảng 2,5-3,0%/năm. Đến năm 2025, ngành nông, lâm nghiệp thủy sản đóng 

góp khoảng 23-25% GDRP của tỉnh; Đến năm 2030 đóng góp khoảng 18-19% 

GDRP của tỉnh.  

Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng đóng góp của 

thuỷ sản, kinh tế dịch vụ nông nghiệp. Đến 2025 nông nghiệp chiếm khoảng 60-

62%, thuỷ sản chiếm 34-36%; Đến 2030 nông nghiệp chiếm khoảng 58-60%, 

thuỷ sản chiếm 37-39%, lâm nghiệp duy trì ở mức trên dưới 3,0%.  

Hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, nâng tỷ lệ sản xuất 

hữu cơ. Đến năm 2025, tỷ lệ trồng trọt hữu cơ chiếm 25%, chăn nuôi hữu cơ 

chiếm 20%; chăn nuôi gia trại, trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 60%; 

Đến năm 2030, tỷ lệ trồng trọt hữu cơ chiếm 40%, chăn nuôi hữu cơ chiếm 30%; 

chăn nuôi gia trại, trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 80%. 

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% trong cả giai đoạn 2021 - 2030. 

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng trong khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản của tỉnh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thủy sản của 

tỉnh đạt trên 3,5%/năm, giá trị xuất khẩu thủy sản đến năm 2025 đạt khoảng 200 triệu 

USD, năm 2030 đạt trên 250 triệu USD. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Phát triển nền nông nghiệp xuất khẩu, hiện đại hóa, có chất lượng, hiệu quả 

cao, bảo đảm an ninh lương thực, gia tăng thu nhập cho nông dân, bền vững môi 

trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn kết với xây dựng nông 

thôn mới. Đến năm 2050, nền nông nghiệp tỉnh Bình Thuận có trình độ phát triển 

tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới.  

Ngành trồng trọt phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, trên 80% sản 

phẩm trồng trọt được sản xuất theo quy mô tập trung, sản xuất theo công nghệ 

hữu cơ, an toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.  

Ngành chăn nuôi trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, được công 

nghiệp hóa ở hầu hết các khâu từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến kết nối thị 

trường tiêu thụ sản phẩm. Khống chế và kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm, bệnh lây sang người. Hầu hết sản phẩm chăn nuôi chính, bao gồm 

thịt, trứng, sữa được sản xuất trong các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học và thân 

thiện môi trường.  

Thủy sản là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và có đóng góp quan trọng 
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cho ngành thủy sản của cả nước về sản lượng khai thác và nguồn giống chất lượng 

cao phục vụ nuôi thương phẩm. Ngành thủy sản của tỉnh được đầu tư phát triển 

ở trình độ cao, đồng bộ từ quản lý đến sản xuất đến chế biến tiêu thụ. Phát triển 

hài hòa với các ngành kinh tế khác, thân thiện với môi trường và bảo vệ nguồn 

lợi; phù hợp với các quy định chung về nghề cá có trách nhiệm và các quy định 

của nghề cá trong khu vực và trên thế giới.  

1.2.2. Định hướng chung phát triển và tổ chức không gian nông, lâm 

nghiệp, thủy sản 

Mở rộng diện tích, quản lý chặt chẽ quỹ đất sản xuất nông nghiệp, nhất là 

đất lúa hai vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh 

phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thực hiện quy hoạch 

các vùng chuyên canh đối với một số loại cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ 

nhưỡng từng vùng; phát triển sản phẩm đặc sản của tỉnh (thanh long và sản phẩm 

chế biến từ thanh long, hạt điều…), kết hợp du lịch sinh thái, du lịch biển. Đẩy 

mạnh công tác liên kết sản xuất theo chuỗi; chú trọng công nghiệp chế biến sâu 

và bảo quản sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị 

gia tăng của sản phẩm. Phấn đấu tốc độ tăng thu nhập trên 01 ha đất trồng trọt đạt 

tối thiểu 3%/năm. 

Phát triển chăn nuôi trang trại công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao gắn 

với chế biến và thị trường tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 

hoá lớn, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả và bền vững, ứng 

dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao. 

Chuyển dần chăn nuôi từ vùng mật độ dân số cao đến nơi có mật độ dân số thấp, 

hình thành phát triển các vùng chăn nuôi tập trung đảm bảo xa trung tâm thành 

thị, khu dân cư tập trung. Tập trung phát triển các vật nuôi chủ lực có lợi thế và 

khả năng cạnh tranh như bò, heo, gia cầm; đồng thời phát triển sản phẩm chăn 

nuôi đặc sản (dê cừu, chim yến). Phấn đấu tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn 

nuôi đạt tối thiểu 5%/năm. 

Phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để lâm nghiệp đóng góp 

ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, 

an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến 

đổi khí hậu, bảo tồn tại nguyên và đa dạng sinh học. Trong giai đoạn 2021-2030, 

quy hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng 17.727,83 ha (gồm chuyển tiếp từ kỳ 

quy hoạch 2016-2025 là 15.465,73 ha và thực hiện mới là 2.262,10 ha) và dự kiến 

đưa vào quy hoạch 03 loại rừng đối với 1.685,52 ha diện tích có rừng còn nằm 

ngoài quy hoạch theo Quyết định số 3656/QĐ-UBND. Tổng diện tích đất lâm 

nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, dự kiến ổn định đến năm 2030 là 334.905,43 ha 

(trong đó, rừng phòng hộ là 135.959,17 ha; rừng đặc dụng là 32.355,62 ha và 



330 

rừng sản xuất là 166.590,64 ha). Đẩy mạnh phát triển và tăng tỷ lệ rừng kinh tế, 

nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và rừng trồng; quản lý ổn định, bền vững quy 

hoạch 03 loại rừng. Tăng cường công tác trồng rừng, quan tâm trồng rừng gỗ lớn; 

tăng cường công tác trồng lại rừng sau khai thác rừng trồng, trồng rừng bổ sung 

và trồng lại rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng, đẩy mạnh phát 

triển trồng và chuyển hóa rừng để kinh doanh gỗ lớn nhằm tăng giá trị và chất 

lượng rừng. Hình thành chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp; gắn quy hoạch vùng 

trồng rừng nguyên liệu với quy hoạch chế biến lâm sản. Duy trì độ che phủ rừng 

đạt 43%. Giữ ổn định diện tích quy hoạch rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng ở 

khu vực đất đồi núi chưa sử dụng. 

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng trong khối nông, lâm 

nghiệp và thủy sản của tỉnh, sản xuất quy mô hàng hóa lớn gắn với tiến trình công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi 

khí hậu; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, 

hiệu quả cao; đảm bảo ổn định diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên đất liền, mở rộng 

diện tích nuôi trồng trên biển và đảo Phú Quý; có uy tín, thương hiệu, khả năng 

cạnh tranh cao, phù hợp với các quy định chung của nghề cá trong nước, trong 

khu vực và trên thế giới; nâng cao đời sống của người dân, góp phần bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  

1.2.3. Giải pháp thực hiện phương án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản 

a). Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản 

- Phát huy có hiệu quả các nhân tố động lực mới (tin học hoá, công nghệ 

sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ sạch, bảo vệ môi trường) và 

các nhân tố động lực truyền thống của khoa học công nghệ (điện khí hoá, cơ giới 

hoá) phát huy tiềm lực nội sinh, khai thác kịp thời các thời cơ và xu thế thị trường 

nhằm góp phần thích đáng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.  

- Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, thực hiện sản xuất theo quy trình 

VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, sản phẩm sản xuất ra 

đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Áp dụng quy trình, công nghệ sản xuất 

mới để nâng cao năng suất và giảm chi phí sản xuất... nâng cao khả năng cạnh 

tranh thị trường. Củng cố các thương hiệu hiện có; tiếp tục xây dựng thương hiệu 

nông sản hàng hoá mang tên Bình Thuận (Thanh Long, Thuỷ Sản, Lúa chất lượng 

cao, Hạt điều, sản phẩm chăn nuôi...), đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm của 

Bình Thuận trên thị trường cũ và mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến các sản 

phẩm từ nguyên liệu nông, lâm thuỷ sản có lợi thế của tỉnh như thanh long, thuỷ 

sản... để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
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- Quản lý, giám sát chặt chẽ môi trường, dịch bệnh, khống chế được một 

số dịch bệnh nguy hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. 

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ sản xuất tiên tiến, nhất là các cơ sở nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao 

giống cây trồng vật nuôi với quy trình canh tác, chăm sóc phù hợp; thực hiện xã 

hội hoá công tác giống; tích cực hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học 

trên toàn quốc để đảm bảo nhanh chóng có được những giống cây trồng, vật nuôi 

chất lượng cao phù hợp với các vùng sinh thái, đáp ứng nhu cầu giống thương 

phẩm cho người sản xuất.  

b). Tập trung thu hút đầu tư, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa 

tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 

Khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa để xây dựng 

các vùng sản xuất hàng hoá tập trung đối với một số cây trồng, vật nuôi có lợi 

thế, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở 

đó đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ giới hoá và thâm canh theo hướng 

ứng dụng công nghệ cao. 

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát 

triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, có sức cạnh tranh cao, thân 

thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển 

của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, nâng cao 

thu nhập cho người nông dân, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.  

- Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là đầu tư hệ thống giao thông, điện, thuỷ 

lợi nội đồng... đáp ứng yêu cầu ứng dụng được cơ giới hoá, vận chuyển hàng hoá... 

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm 

nông nghiệp của tỉnh (thanh long, thuỷ sản...). Tăng cường hoạt động liên kết, 

hợp tác với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước trong việc phối hợp thực 

hiện hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tiết kiệm chi phí. Thực hiện chính sách 

xã hội hoá đầu tư hoạt động xúc tiến thương mại các mặt hàng nông sản của tỉnh. 

Phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn trong công tác định hướng các mặt 

hàng nông sản xuất khẩu, thị trường xuất khẩu.  

c). Hình thành các chuỗi giá trị trong nông nghiệp 

Thực hiện xây dựng và phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, 

trước mắt là phát triển đối với các nông sản chủ lực của tỉnh bao gồm: Chuỗi giá 

trị thanh long; Chuỗi giá trị thuỷ sản; Chuỗi giá trị sản xuất nước mắm; Các chuỗi 

giá trị sản phẩm chăn nuôi (thịt bò, thịt heo, thịt gia cầm); Chuỗi giá trị cao su; 
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Chuỗi giá trị hạt điều… 

Để nâng cao chuỗi giá trị nông sản cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:  

- Về thị trường: cần thay đổi tư duy từ sản xuất theo khả năng sang sản 

xuất theo nhu cầu thị trường. Hệ thống thông tin dự báo, phân tích thị trường, tiêu 

chuẩn chất lượng cần được cập nhật thường xuyên, xây dựng cơ sở dữ liệu cho 

từng chủng loại sản phẩm và từng thị trường cụ thể. Gắn kết chặt chẽ giữa sản 

xuất với thị trường thông qua việc thực hiện tốt công tác dự báo thị trường. 

- Về xây dựng và phát triển thương hiệu: Tiếp tục nâng giá trị thương hiện 

có; tiếp tục xây dựng và khai thác tối đa giá trị thương hiệu các nông sản chủ lực 

của tỉnh, phát triển các hình thức, mẫu mã đóng gói và nhận dạng sản phẩm để hỗ 

trợ người tiêu dùng khi lựa chọn sử dụng các nông sản của tỉnh. Nâng cao vai trò 

của doanh nghiệp trong việc khai thác thế mạnh sẵn có của một thương hiệu địa 

phương và quảng bá thương hiệu trong một chiến lược hợp tác dài hạn; đi kèm 

theo nó là các cam kết về chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm thực phẩm, bảo 

tồn các giá trị tinh hoa văn hoá địa phương, cảnh quan và môi trường, nhân văn... 

- Về hỗ trợ doanh nghiệp: Cụ thể hoá các chính sách để các doanh nghiệp 

mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ tích tụ đất, thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi 

ro, đào tạo nguồn lực; tạo điều kiện để nông dân góp quyền sử dụng đất vào các 

doanh nghiệp; cùng với doanh nghiệp liên kết sản xuất kinh doanh. Khi Doanh 

nghiệp đầu tư vào sản xuất, họ sẽ là pháp nhân quan trọng trong việc định hướng 

thị trường, lựa chọn công nghệ, tìm nguồn vốn đầu tư.... 

- Về hỗ trợ xây dựng Hiệp hội ngành hàng: các hộ nông dân, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thường có quy mô nhỏ, vốn ít, nên khả 

năng vươn ra thị trường trực tiếp là khó khăn. Do vậy, tỉnh cần hỗ trợ để hình 

thành nhóm sở thích, Hiệp hội theo từng ngành hàng cụ thể, để tạo sức mạnh tập 

thể khi tham gia thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất theo quy mô. 

d). Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Tập trung cụ thể hóa, triển khai kịp thời và hiệu quả các cơ chế chính sách 

của Trung ương phù hợp với thực tế tại địa phương, đồng thời nghiên cứu xây 

dựng một số cơ chế chính sách đặc thù ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của 

tỉnh để đẩy mạnh phát triển toàn chuỗi sản phẩm từ đầu vào, sản xuất nguyên liệu 

đến chế biến và tiêu thụ.  

Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản, phát triển thị trường, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học, công nghệ, liên kết sản xuất; chính sách phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, 

tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh chủ trương tích tụ, tập trung 

đất đai phục vụ phát triển sản xuất thủy sản quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao; 

Chính sách hỗ trợ phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên 
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kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách về giá, thực hiện bảo trợ giá, 

đặc biệt là giá các mặt hàng chiến lược như: lúa gạo, trái cây, nhu yếu phẩm, vật 

tư nông nghiệp, nhiên liệu... và biện pháp điều tiết có hiệu lực. Tổ chức triển khai 

thực hiện tốt Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về 

Bảo hiểm nông nghiệp. 

e). Phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân trong công tác 

bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản... 

Áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường để giảm thiểu 

và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản. Có biện pháp quản lý, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tái 

chế các phế phụ phẩm từ hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý, giám sát cộng 

đồng để quản lý môi trường và áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm đối với các 

cơ sở sản xuất không tuân thủ quy định của pháp luật. 

Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là xử 

lý chất thải và nước thải trong quá trình sản xuất để bảo đảm tuân thủ nghiêm các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3. Phát triển dịch vụ 

1.3.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát  

Phát triển dịch vụ thương mại và logistics trở thành một ngành kinh tế quan 

trọng của tỉnh. Bình Thuận trở thành một trong những trung tâm thương mại và 

logistics của vùng Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Tăng cường kết nối 

thương mại liên vùng, quốc gia; kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại với 

hệ thống hạ tầng giao thông và các loại hình hạ tầng khác để Bình Thuận trở thành 

đầu mối giao thương trong mối quan hệ chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên, ven 

biển Nam Trung Bộ và tiểu vùng Đông Bắc của Đông Nam Bộ; thúc đẩy phát 

triển thương mại nội tỉnh. Tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục 

vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. 

Phát triển hệ thống dịch vụ logistics vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường 

sắt, đường biển và đường hàng không; chú trọng phát triển hoạt động xuất, nhập 

khẩu hàng hóa bằng đường biển, phát triển dịch vụ cảng biển gắn kết với các khu 

công nghiệp của địa phương. Phát triển mạnh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông 

tin, vận tải, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác.  
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b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) nhóm ngành dịch vụ đạt bình 

quân 7,0-7,5%/năm, trong đó, giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 7,0-

7,5%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân 7,5 - 8,0%/năm. 

- Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GRDP của tỉnh năm 2025 chiếm 31 

-33%, đến năm 2030 chiếm khoảng 34-35%.  

- Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 1.050 triệu USD, trong đó kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa là 600 triệu USD; năm 2030 đạt tương ứng khoảng 2 

tỷ USD và trên 1 tỷ USD. 

- Đến năm 2025, có trên 50% dân số của tỉnh tham gia thương mại điện tử; 

đến năm 2030 có 65% dân số của tỉnh tham gia thương mại điện tử với giá trị 

hàng hóa giao dịch trên môi trường trực tuyến đạt khoảng 100 USD/người/năm. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Tiếp tục gia tăng tỉ trọng đóng góp của lĩnh vực dịch vụ thương mại trong 

tổng GRDP của tỉnh. Phát triển thương mại gắn với nông nghiệp, công nghiệp. 

du lịch trong mối liên kết liên huyện, liên tỉnh, vùng và cả nước. Đẩy mạnh phát 

triển thương mại nội địa, mang tính bền vững, đảm bảo lưu chuyển hàng hóa phục 

vụ sản xuất và nhu cầu của tỉnh. Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch 

vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng 

hóa, xuất nhập khẩu và thương mại. 

1.3.2. Định hướng chung phát triển thương mại, dịch vụ 

Hình thành hệ thống hạ tầng thương mại tương đối đồng bộ và hiện đại, 

đưa Bình Thuận trở thành hạt nhân tăng cường mối liên kết với các tỉnh khác của 

vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 

Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại (trung 

tâm thương mại, siêu thị, trung tâm logistics, sân bãi…) ở các khu đô thị, khu du 

lịch, khu dân cư tập trung. Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, mạng lưới chợ, 

nhất là khu vực nông thôn. Gắn đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại hiện đại với 

xây dựng văn minh thương mại. 

Tập trung phát triển, nâng cấp, cải tạo các loại hình kết cấu hạ tầng thương 

mại phục vụ bán buôn và bán lẻ, các cơ sở cung cấp dịch vụ hội chợ triển lãm 

thương mại, dịch vụ; có sự kết hợp chặt chẽ và hợp lý giữa phát triển loại hình 

kết cấu hạ tầng thương mại truyền thống và hiện đại. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, mở 

rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, có lợi thế 

của tỉnh. Phát huy vai trò của cảng hàng không Phan Thiết, cảng Quốc tế Vĩnh 

Tân, hệ thống giao thông liên tỉnh để phát triển hệ thống dịch vụ logistics phục 



335 

vụ liên kết vùng, kết nối vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường 

biển; chú trọng phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển, 

phát triển dịch vụ cảng biển gắn kết với các khu công nghiệp của địa phương. 

Phát triển nhanh các ngành dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác. Từng bước phát triển 

thương mại điện tử, khuyến khích các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, thực chất hơn nữa hoạt động xúc tiến thương 

mại, thu hút đầu tư. Tổ chức tốt các kênh phân phối vật tư, hàng tiêu dùng phục vụ 

nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức tốt các chương trình bình ổn giá, tạo điều kiện 

phát triển thương mại ở khu vực miền núi, hải đảo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp 

thúc đẩy xuất khẩu (chính ngạch), giữ vững thị trường truyền thống, phát triển mở 

rộng thị trường mới đối với các sản phẩm hàng hóa lợi thế của địa phương, đa dạng 

hóa thị trường để hạn chế rủi ro và tiêu thụ được nhiều cấp loại hàng hóa từ thấp đến 

cao, ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng 

điểm nhằm giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm của tỉnh.  

Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư 

trong và ngoài nước. 

1.3.3. Giải pháp thực hiện phát triển dịch vụ, thương mại 

a). Giải pháp về huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ, 

thương mại 

Nhà nước chủ trương phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương nhằm hỗ 

trợ xây dựng các chợ đầu mối có quy mô cấp vùng, chợ thuộc các vùng kinh tế 

khó khăn, miền núi, hải đảo.  

Nguồn vốn ngân sách địa phương tập trung vào các công việc: Đầu tư xây 

dựng các cơ sở công trình hạ tầng lớn, mang tính biểu tượng của tỉnh (cơ sở tổ 

chức hội chợ triển lãm thương mại cố định và chuyên dụng…) hoặc hỗ trợ đền 

bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài các công trình hạ tầng 

thương mại và dịch vụ (đường giao thông, hệ thống điện và cấp thoát nước…). 

Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội vào xây dựng các công 

trình hạ tầng thương mại và dịch vụ (TTTM và siêu thị…) theo một trong các 

hướng sau: Nhà nước (địa phương) đứng ra làm chủ đầu tư để đảm bảo khả năng 

huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội, hoặc có chính sách khuyến khích các nhà 

đầu tư có tiềm lực kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau đứng ra đầu 

tư, tổ chức quản lý kinh doanh.  

b). Giải pháp về khoa học công nghệ trong hoạt động thương mại, dịch vụ 

Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động dịch vụ 
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thương mại, phân phối hàng hóa, đặc biệt là ứng dụng để phát triển bền vững và 

ứng dụng trên nền tảng số, thanh toán điện tử… 

c). Giải pháp về thị trường 

Thúc đẩy, mở rộng thị trường nội tỉnh thông qua việc tổ chức tốt các kênh 

phân phối vật tư, hàng tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm lợi thế của địa phương. Tổ 

chức nghiên cứu thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại với các thị trường 

trọng điểm (đặc biệt là thị trường TP Hồ Chí Minh), thị trường các tỉnh lân cận 

để xác định lợi thế so sánh và khả năng giao lưu thương mại để có hướng điều 

chỉnh phù hợp cơ cấu sản xuất và thương mại của mình. Thúc đẩy phát triển 

thương mại vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng 

chợ, tổ chức cung ứng các mặt hàng chính sách, tổ chức đưa hàng tiêu dùng bán 

lẻ tại các thị trường ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Duy trì thị trường truyền thống, nghiên cứu mở rộng thêm các thị trường 

mới để đẩy mạnh xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường. Tăng cường xúc 

tiến thương mại ở thị trường nước ngoài, tham gia các hội chợ, triển lãm khu vực 

và quốc tế cho từng mặt hàng có lợi thế của tỉnh. 

d). Giải pháp xây dựng văn minh thương mại 

Đẩy mạnh thu hút các đầu tư xây dựng các hạ tầng thương mại, dịch vụ 

hiện đại (TTTM, siêu thị, trung tâm logistics); xây dựng các hạ tầng thương mại 

hiện đại, phù hợp với kiến trúc và quy hoạch. 

Tập trung phát triển, hoàn thiện mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh; tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát, lập lại trật tự các hoạt động kinh doanh trong đô thị. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn các hình thức 

mua sắm văn minh, hiện đại, đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm, nhanh gọn. 

Tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường. 

e). Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Hỗ trợ tổ chức các lớp học để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, 

thương mại điện tử, các chương trình tư vấn về kinh doanh, phát triển thương 

hiệu… cho các doanh nghiệp. 

Xây dựng các cơ chế khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề, mở rộng 

dạy nghề bằng nhiều hình thức thích hợp. Có chính sách đào tạo nghề cho lao 

động thương mại chuyển đổi từ nông nghiệp; tổ chức tốt các hình thức xúc tiến, 

hỗ trợ và giới thiệu việc làm. 

Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp 

trong lĩnh vực thương mại, sắp xếp lại và nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ 

quản lý Nhà nước. 

f). Giải pháp về hợp tác quốc tế, khu vực và các địa phương khác 

Đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển thương mại với các địa 
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phương trong và ngoài nước, trước hết là với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam 

bộ, để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, hình thành các hệ thống phân phối hiệu quả. 

Khuyến khích khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công 

ty, tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài liên doanh, liên kết với các doanh 

nghiệp của tỉnh xây dựng và phát triển hệ thống phân phối hiện đại. 

2. Phương án phát triển các ngành quan trọng  

2.1. Lựa chọn các ngành quan trọng 

2.1.1. Nguyên tắc (tiêu chí) xác định các ngành quan trọng 

Bình Thuận cũng như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác là 

“hệ con” trong tổng thể nền kinh tế quốc dân và là một đơn vị lãnh thổ có đầy đủ 

các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở quy mô và phạm vi cấp tỉnh. Trong đó, 

sự phát triển có tính “bứt phá” của tỉnh trong triển vọng của kỳ quy hoạch phụ 

thuộc mạnh vào chính sách (chiến lược) hay có thể nói mô hình phát triển lựa 

chọn, đặc biệt là sự phát triển một số ngành, lĩnh vực được xác định là “quan 

trọng” của tỉnh. 

Về lý thuyết, các ngành, lĩnh vực được xác định là quan trọng đối với tăng 

trưởng và phát triển kinh tế là cơ sở cho sự phát triển của Bình Thuận trong triển 

vọng dựa trên các tiêu chí sau đây: 

a). Các ngành, lĩnh vực đã và đang có đóng góp lớn (có tỷ trọng lớn) cho 

tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

b). Các ngành, lĩnh vực dự báo sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh 

và có tỷ trọng lớn trong nền kinh tế trong triển vọng của kỳ quy hoạch. Đây là 

những ngành có lợi thế cạnh tranh tương đối về tiềm năng huy động nguồn lực so 

với các địa phương khác trong cả nước. 

c). Các ngành, lĩnh vực có tính chất nền tảng, đảm bảo sự ổn định, thúc đẩy 

sự phát triển chung trong kỳ quy hoạch và dự báo sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho 

tăng trưởng và phát triển kinh tế trong triển vọng dài hơn, vượt ra khỏi khung thời 

gian của kỳ quy hoạch.  

d). Các ngành, lĩnh vực “mới xuất hiện” hoặc dự báo sẽ xuất hiện (mới nổi) 

theo xu thế phát triển mới và có tác động thúc đẩy, lôi kéo duy trì khả năng tăng 

trưởng và phát triển tỉnh trong dài hạn đồng thời có đóng góp lớn cho tăng trưởng 

và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

Trong nhóm các tiêu chí nêu trên, hai tiêu chí đầu có thể được xem xét trên 

cơ sở những phân tich định lượng. Cụ thể hơn là phân tích về mức đóng góp và 

xu thế dịch chuyển mức đóng góp của các ngàn kết hợp với xem xét về mức độ 

chuyên môn hóa xét trên bình diện cả nước thông qua hệ số tập trung (hệ số 

chuyên môn hóa) được tính đến các yếu tố về mức sản lượng và sử dụng nguồn 

lực cơ bản đó là lao động.  
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2.1.2. Các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh Bình Thuận trong thời 

kỳ quy hoạch đến năm 2030 

a). Phân tích lựa chọn ngành theo các tiêu chí 

(1). Đóng góp của các ngành, lĩnh vực vào GRDP, mức độ tập trung 

(chuyên môn hóa): 

Các phân tích cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trước hết 

được thực hiện trên cơ sở dữ liệu thống kê chi tiết cho 88 ngành cấp 2. Kết 

quả cho thấy có sự khác biệt khá lớn giữa thời điểm trước và sau khi xảy ra 

đại dịch covid-19. Tính đến năm 2018 trước khi có đại dịch covid-19 có tới 

18 ngành có mức đóng góp (tỷ trọng) vào GRDP trên 1%. Các ngành đóng 

góp trên 1% vào GRDP cũng không có sự thay đổi vào các năm 2019 và 

2020. Tuy nhiên, nếu xét cả giai đoạn 2011 đến 2018 và 2020 đã và đang có 

sự thay đổi đáng kể.  

Trước hết, trong cả giai đoạn đến năm 2018 có tới 38 ngành gia tăng tỷ 

trọng và đến năm 2020, chỉ có 35 ngành gia tăng tỷ trọng đóng góp vào 

GRDP. Thứ hai, phần lớn các ngành trong số các ngành gia tăng tỷ trọng đều 

có mức đóng góp vào GRDP dưới 1%. Trong số 18 ngành có tỷ trọng đóng 

góp trên 1% có 9 ngành gia tăng tỷ trọng chủ yếu thuộc về lĩnh vực dịch vụ, 

công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng. Đặc biệt có sự gia tăng mạnh ở 

các ngành công nghiệp năng lượng, dịch vụ y tế, dịch vụ lưu trú, ăn uống, 

bán lẻ là những nhóm ngành phát huy mạnh mẽ tiềm năng của tỉnh về năng 

lượng (với việc đi vào hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, các cơ sở năng 

lượng mới và tái tạo) và dịch vụ du lịch trong nhóm 10 ngành có mức đóng 

góp lớn trên 2% (Xem Hình 21).  

Hình 22.  Chuyển dịch mức đóng góp của các ngành trong GRDP của tỉnh 
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Các tính toán định lượng thông qua hệ số tập trung (hệ số chuyên môn hóa 

hay hệ số vị thế của ngành) cho thấy trong triển vọng đến năm 2030 và xa hơn, 

một số nhóm ngành có lợi thế và có vị thế quan trọng đối với sự phát triển. 

(2). Khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh: 

Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình phát triển của tinh hầu 

hết các ngành có mức đóng góp lớn như các ngành trong nhóm ngành năng lượng, 

dịch vụ du lịch là những ngành gắn liền với việc khai thác tiềm năng lợi thế của 

tỉnh đồng thời phù hợp với xu thế phát triển hiện nay cũng như xu thế thị trường 

trong nước và quốc tế. Sự phát triển của dịch vụ du lịch gắn với việc khai thác 

tiêm năng tự nhiên, nhân văn trên địa bàn, trong khi ngành năng lượng gắn với 

khai thác tiềm năng năng lượng mới và tái tạo và ngành nông nghiệp dựa trên 

nuôi trồng và đánh bắt hải sản, nông sản đặc thù của tỉnh. Vấn đề đặt ra đối với 

những ngành này là tiếp tục phát huy ở quy mô và trình độ cao hơn. 

Một trong những ngành dựa trên tiềm năng của tỉnh là ngành khai thác 

khoáng sản titan không có sự gia tăng đáng kể nào do định hướng chưa thật sự 

phù hợp về quy mô cũng như những hạn chế về sản phẩm (chủ yếu sản phẩm 

thô), về thị trường và công nghệ. Tương tự, ngành khai thác khoáng sản vật liệu 

xây dựng cũng chỉ duy trì mức đóng góp ổn định do những giới hạn về thị trường. 

(3). Các ngành có tính nền tảng, thúc đẩy sự phát triển chung: 

Phù hợp với tư tưởng, mô hình phát triển được lựa chọn cho giai đoạn tới, 

ngoài những ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng bao gồm hạ tầng giao thông kết nối 

đối ngoại, hạ tầng giao thông nội tỉnh, hạ tầng số phục vụ cho thực hiện chuyển 

đổi số và phát triển kinh tế số, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội 

khác… có vị trí hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. Bên 

cạnh các ngành kết cấu hạ tầng, các ngành liên quan đến chuẩn bị, phát triển 

nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ là những ngành bảo đảm nâng cao năng 

lực, duy trì sự phát triển trong triển vọng dài hạn trong suốt kỳ quy hoạch cũng 

như sau thời kỳ quy hoạch. 

(4). Các ngành mới xuất hiện (mới nổi)   

Phù hợp với xu thế chung và mô hình phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 

2030 và những năm tiếp theo cũng như những cơ hội phát triển mang lại do tiềm 

năng tư nhiên về vị trí địa lý cũng như những cải thiện về kết cấu hạ tầng, một số 

ngành, lĩnh vực được dự báo sẽ có khả năng xuất hiện và đóng góp nhiều hơn (nếu 

không muốn nói là đóng góp lớn) cho sự phát triển của Bình Thuận như dịch vụ y 

tế mang lại giá trị gia tăng, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai, chuyển giao 

khoa học và công nghệ. Cơ hội phát triển những ngành này có được do sự phát triển 

mạnh mẽ của các hoạt động du lịch (du lịch MICE), du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc 

sức khỏe hướng tới thị trường có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao. 
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b). Các ngành quan trọng của tỉnh trong kỳ quy hoạch và những năm tiếp theo: 

Tổng hợp kết quả phân tích theo các tiêu chí đã nêu trong Mục 1.1.1 ở trên 

cho thấy có 05 nhóm ngành có vị trí quan trọng, có tính hấp dẫn đầu tư và tính 

khả thi đối với sự phát triển của tỉnh, bao gồm: 

(1). Nhóm ngành dịch vụ, cụ thể: du lịch logicstics, dịch y tế, khoa học công nghệ; 

(2). Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với việc hình thành các 

cụm liên kết ngành;  

(3). Nhóm ngành năng lượng: khai thác tiềm năng năng lượng mới, tái tạo; 

(4). Nhóm ngành nông nghiệp: công nghệ cao với sự hình thành các vùng 

sản xuất tập trung; 

(5). Nhóm ngành kết cấu hạ tầng (trong đó hạ tầng công nghệ thông tin - 

viễn thông, hạ tầng số là những ngành có ý nghĩa nền tảng phù hợp với xu thế 

phát triển mới). 

Dưới đây là phương án phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng lựa chọn 

cụ thể với các phân ngành cấp II theo hệ thống thống kê. Để tránh sự trùng lặp 

trong trình bày, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng được 

trình bày trong một mục riêng (Mục V). 

2.2. Dịch vụ du lịch 

2.2.1. Mục tiêu 

a). Mục tiêu tổng quát 

Tạo bước phát triển đột phá về mọi mặt cho ngành du lịch để du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; xây dựng Bình Thuận trở thành Trung tâm 

Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia, quốc tế, trong đó lấy Khu du lịch quốc 

gia Mũi Né làm trọng tâm, động lực lan tỏa tới các khu vực khác trong tỉnh. Giữ 

vững hình ảnh du lịch Bình Thuận “An toàn - thân thiện - chất lượng” đưa Bình 

Thuận trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và quốc tế.  

Phấn đấu đến năm 2030, Bình Thuận với hạt nhân là Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương; du lịch Bình Thuận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống du lịch 

của vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2025  

Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật du 

lịch, đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; thu hút các nhà đầu tư chiến 

lược có tầm cỡ để phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một điểm đến 

hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống du lịch của vùng du lịch Duyên 

hải Nam Trung Bộ và cả nước.  



341 

Cụ thể: 

(1). Khách du lịch đến Bình Thuận đạt 8,9 triệu lượt người trong đó khách 

quốc tế khoảng 10-12%. 

(2). Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 23.300 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 

giai đoạn 2021-2025 từ 18-20%/năm đóng góp trực tiếp vào GRDP đạt 10-11%. 

(3). Tạo ra khoảng 110.000 việc làm cho người lao động. 

c). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những 

điểm đến hàng đầu của Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;  

(2). Khách du lịch đến Bình Thuận năm 2030 đạt 16 triệu lượt, trong đó 

khách quốc tế là 15-20%.  

(3). Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 63.000 tỷ đồng; tăng trưởng 

bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 20-22%/năm; đóng góp trực tiếp vào GRDP 

đạt 12-13%%. 

(4). Tạo việc làm cho khoảng 190.000 người lao động. 

2.2.2. Phương hướng phát triển và bố trí không gian phát triển 

a). Định hướng chung  

(1). Phát triển du lịch xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh về biển, phát 

huy tài nguyên văn hóa lịch sử của địa phương, nâng cao hình ảnh địa phương và 

lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của tỉnh Bình Thuận; phát triển du lịch theo 

hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, khẳng 

định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.  

(2). Phát triển mạnh du lịch quốc tế hài hòa với đẩy mạnh phát triển du lịch 

nội địa, kết hợp các loại hình du lịch nghỉ dưỡng - thể thao biển, hội nghị, hội 

thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện… (MICE) tạo động lực thúc đẩy các ngành dịch 

vụ khác phát triển. 

(3). Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch dựa 

trên thế mạnh về tài nguyên biển và các tài nguyên du lịch khác, phát triển du lịch 

kết hợp với nghỉ dưỡng, hoạt động khoa học và công nghệ. Định vị các sản phẩm 

du lịch đặc trưng tương ứng với các vùng.  

(4). Phát triển kết hợp bảo tồn, tôn tạo, phát triển tài nguyên du lịch: tiếp 

tục trùng tu, tôn tạo các di tích văn hoá - lịch sử, các danh lam thắng cảnh gắn với 

đầu tư hạ tầng cơ bản để trở thành các điểm du lịch. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều 

kiện phát triển các làng nghề phục vụ du lịch trải nghiệm. 

(5). Thu hút các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư đảm bảo các điều kiện về 

cơ sở vật chất để đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia và phấn đấu đăng 
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cai các giải thể thao biển quốc tế; là địa điểm tổ chức tốt các giải thể dục, thể thao 

các cấp của quốc gia. Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế trên cơ sở bình 

đẳng và hỗ trợ lẫn nhau ở những lĩnh vực thể thao thích hợp để Bình Thuận trở 

thành một điểm đến hấp dẫn. 

(6). Xây dựng Phan Thiết trở thành trung tâm du lịch tầm quốc gia, quốc 

tế, là đô thị du lịch hỗn hợp, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, giải trí - 

thể thao biển, hội nghị - triển lãm mang tầm quốc gia, quốc tế; trung tâm du lịch 

văn hóa, mua sắm, lễ hội với thương hiệu đặc trưng. Phát triển Khu du lịch quốc 

gia Mũi Né trở thành khu du lịch có thương hiệu quốc tế và phát triển khu vực 

đảo Phú Quý trở thành khu du lịch quốc gia.  

b). Phương hướng phát triển các loại hình du lịch 

(1). Phát triển loại hình du lịch biển giải trí và du lịch thám hiểm, thể thao: 

thu hút đầu tư các dự án tổ hợp du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp gắn với dịch vụ 

vui chơi, giải trí, thương mại, dịch vụ, thể thao, casino. Lấy khu du lịch quốc gia 

Mũi Né làm hạt nhân lan tỏa để thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh, tạo ra 

tăng trưởng. Du lịch chăm sóc sức khỏe và nghĩ dưỡng, du lịch, công tác kết hợp 

nghỉ dưỡng sẽ phát triển trong trung và dài hạn. Trên cơ sở đó, tỉnh phát huy các 

thế mạnh, tối ưu hóa các tiềm năng mà các nguồn lực không bị đầu tư dàn trải 

quá nhiều. 

(2). Cùng với du lịch biển, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh 

thái rừng - thác - hồ - biển - đảo, đồi cát sản phẩm du lịch văn hóa là những sản 

phẩm thương hiệu, thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Phát triển du lịch gắn với phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc phát triển rừng, giữ gìn bảo tồn các 

khu bảo tồn thiên nhiên như Núi Ông, Tà Cú, khu bảo tồn biển Phú Quý, Cù Lao 

Câu, các Đồi cát, thác nước… phục vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm sống hài hòa 

với thiên nhiên và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Kết hợp du lịch nghỉ dưỡng 

- MICE: đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với du lịch MICE. 

Thực hiện xã hội hóa, xây dựng Trung tâm hội nghị - triển lãm tại Phan Thiết. 

(3). Hình thành và phát triển trung tâm hội nghị, triển lãm, mua sắm, giải 

trí quy mô lớn, hiện đại tại khu du lịch quốc gia Mũi Né và các Khu du lịch trọng 

điểm tiềm năng của tỉnh; Hình thành các trung tâm thương mại, mua sắm, quảng 

trường, các không gian vui chơi giải trí ngoài trời, tăng khả năng tương tác giao 

lưu của người dân địa phương và du khách đến Bình Thuận. 

(4). Phát triển du lịch văn hóa: khôi phục, giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn 

hóa truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa lễ hội, làng nghề truyền thống; phát triển 

các sản phẩm lưu niệm và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đầu tư xây dựng 

bảo tàng tỉnh, khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống 

Mỹ nhằm bảo tồn, giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch. 
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(5). Phát triển du lịch cộng đồng: khôi phục, giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn 

hóa, lịch sử truyền thống, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên; khai thác có hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế của địa phương đối với các sản phẩm thủ công truyền thống, 

làng nghề để phát triển du lịch cộng đồng. 

(6). Phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có giá trị cao gắn với 

phát triển du lịch, phục vụ phân khúc đối tượng thu nhập cao; chuyển hoạt động 

y tế - chăm sóc sức khỏe thuần túy trở thành một lĩnh vực hoạt động có giá trị gia 

tăng cao, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh; tạo môi trường tốt cho phát triển 

dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo… 

c). Phương án hợp tác, liên kết khai thác các tuyến du lịch trong tỉnh, 

trong nước và quốc tế 

(1). Hình thành liên kết phát triển du lịch theo chiều dọc (hướng Bắc - 

Nam) gắn với tuyến đường sắt quốc gia Bắc Nam và QL1A.  

Hướng này gắn với việc khai thác du lịch biển và vùng ven biển, các cảnh 

quan tự nhiên, các khu nghĩ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, du lịch thể thao 

biển, thưởng thức phong cảnh đẹp của biển... tham quan các di tích văn hoá lịch 

sử danh thắng nổi tiếng của Khu du lịch Mũi Né và khu vực Duyên hải Nam 

Trung bộ. Liên kết với các địa phương Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Khánh 

Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu: Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch biển 

(nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí biển) quan trọng của cả nước; tạo liên 

kết hình thành các tour, tuyến du lịch biển quan trọng của du lịch Việt Nam để 

khai thác thị trường khách truyền thống của các thị trường trên (Tây Âu, Bắc Mỹ, 

Đông Bắc Á, Đông Âu... và khách nội địa), ngoài ra Mũi Né được xem là địa 

điểm lý tưởng cho việc tổ chức các giải đấu lướt ván buồm và lướt ván diều. Tuy 

nhiên đây là những điểm đến có khả năng cạnh tranh cao với Mũi Né do cùng 

tiềm năng du lịch biển, đã phát triển, có thương hiệu du lịch. Ngoài ra, đây là các 

khu vực có cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phát triển, nguồn nhân lực du lịch chất 

lượng cao mà Bình Thuận có thể tham khảo, học tập. 

(2). Liên kết theo chiều ngang (hướng Đông - Tây) nối các khu du lịch với 

các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. 

Ưu tiên phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hoá các dân tộc, khai 

thác các cảnh quan tự nhiên, các tiềm năng du lịch rừng núi và gắn với du lịch 

biển Mũi Né. Việc liên kết phát triển có khả năng bổ trợ cùng phát triển theo 

hướng liên kết du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng núi - du lịch nghỉ dưỡng biển, 

thể thao biển, du lịch văn hóa dân tộc. Ngoài mối liên kết du lịch nghỉ dưỡng, 

sinh thái, du lịch văn hóa là một trong những sản phẩm quan trọng của hai địa 

phương, kết hợp tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên sẽ tạo 

thành tour, tuyến du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách. Liên kết phát triển các tỉnh 

vùng Tây Nguyên vừa tập trung thu hút khách thị trường khách nội tỉnh vùng Tây 
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Nguyên, đồng thời tiếp cận thị trường khách Lào, Thái Lan và Campuchia qua 

cửa khẩu quốc tế ở các tỉnh Tây Nguyên. 

(3). Liên kết “tam giác du lịch” Bình Thuận, Lâm Đồng và Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Thực hiện theo hướng liên kết tour, tuyến du lịch nhằm kết nối sản phẩm 

du lịch của 03 địa phương Bình Thuận, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh 

nhằm cùng nhau xây dựng thương hiệu du lịch khu vực phía Nam, thu hút khách 

du lịch trong nước và quốc tế, xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước gắn 

với chuỗi sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của 03 địa phương “Chợ Sài Gòn - Hoa 

Đà Lạt - Biển Phan Thiết”. Tổ chức hội chợ du lịch MICE và xúc tiến; tổ chức 

đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Úc, 

Thái Lan, Ấn Độ, Nga...) đến tham quan, khảo sát du lịch 03 địa phương… 

(4). Liên kết với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh:  

Tập trung liên kết trong các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm quản lý phát 

triển khu du lịch; đào tạo, nâng cấp chất lượng nhân lực và giáo dục cộng đồng; 

tiếp thị và khai thác thị trường khách quốc tế; quảng bá xúc tiến trong các sự kiện 

văn hóa, du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

(5). Phát triển các tuyến du lịch quốc tế:  

Hiện tại, các khách quốc tế đến Mũi Né chủ yếu thông qua cảng hàng không 

Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), sau khi Sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động (dự 

kiến sau năm 2022), phát triển các tuyến kết nối trực tiếp từ Phan Thiết đến các thị 

trường chính như Nga (Matxcơva, Vladivostok…); Trung Quốc (Thượng Hải, 

Quảng Châu, Bắc Kinh…); Hàn Quốc (Seoul, Busan…); các nước Tây Âu: Đức 

(Frankfurk, Berlin...), Pháp (Paris), Anh (London)…; các nước Bắc Âu: Thuỵ Điển 

(Stockholm), Na Uy (Oslo)… Theo đường biển: Kết nối từ Phan Thiết (sau khi nâng 

cấp thành cảng du lịch quốc tế) với Singapore, Indonexia, Malaysia, Trung Quốc… 

(6). Các tuyến du lịch liên vùng:  

- Các tuyến du lịch theo đường bộ: kết nối Mũi Né với các trung tâm du 

lịch trong vùng và Việt Nam qua tuyến QL1A hiện tại và các tuyến đường cao 

tốc (đang triển khai trong giai đoạn sau) như TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà 

Nẵng, Hà Nội;  

- Các tuyến du lịch theo đường sắt: kết nối Mũi Né với hệ thống đường sắt 

bắc nam: Phan Thiết - TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang - Đà Nẵng - Hà Nội; Theo 

đường không: Sau khi sân bay Phan Thiết hoạt động sẽ kết nối Phan Thiết với TP 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…  

- Các tuyến du lịch theo đường biển: kết nối Phan Thiết với Nha Trang, Đà 

Nẵng, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh… 
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(7). Tuyến du lịch trong tỉnh, liên tỉnh, liên vùng với huyện đảo Phú Quý 

gồm: Tuyến du lịch thành phố Phan Thiết - Phú Quý, tuyến du lịch Thành phố 

Vũng Tàu - Phú Quý; tuyến du lịch Hà Nội - Sài Gòn - Phan Thiết - Phú Quý và 

Tuyến du lịch Cam Ranh - Phú Quý. 

d). Phương án tổ chức không gian phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Phân bố không gian du lịch được dựa trên các phân tích về quỹ đất cũng 

như các cơ hội và tiềm năng phát triển của từng khu vực với ưu tiên phát triển 

không gian dải đô thị ven biển. Tổ chức không gian du lịch gắn với xây dựng mô 

hình phát triển du lịch bền vững, đồng thời, có sự chuẩn bị về mặt quỹ đất dự trữ 

(như một ranh giới mềm) để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư các loại hình hoạt 

động chính gắn với các vùng du lịch. theo hướng hình thành và hai (2) vùng du 

lịch sinh thái gắn với cảnh quan rừng hồ - khu bảo tồn thiên nhiên.  

Cấu trúc và hình thái không gian du lịch bao gồm: (i) Ba (3) vùng phát triển 

du lịch chính gắn với biển gồm vùng trung tâm phát triển du lịch hỗn hợp với 

trọng tâm là thành phố Phan Thiết - Mũi Né; vùng du lịch biển phía Đông Bắc, 

với trọng tâm là đô thị Phan Rí Cửa; vùng du lịch biển phía Tây Nam, với trọng 

tâm là đô thị La Gi; (ii) Hình thành 2 vùng phát triển du lịch sinh thái gắn với núi 

hồ là vùng du lịch sinh thái phía Đông Bắc gắn với khu  vực cảnh quan sinh thái 

tự nhiên đặc trưng Kalon Sông Mao và vùng du lịch sinh thái phía Tây Bắc là khu 

vực gắn với sông La Ngà và khu bảo tồn Núi Ông. Bên cạnh đó, hình thành các 

vùng cảnh quan - không gian mở công cộng dọc bờ biển, phát triển du lịch công 

đồng đan xen giữa các đô thị du lịch và du lịch sinh thái biển; phát triển loại hình 

du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp, và trồng tái tạo rừng giữa các vùng đệm 

của đô thị. 

(1). Vùng du lịch trung tâm Phan Thiết - Mũi Né 

Là khu vực trung tâm tỉnh Bình Thuận, tiếp giáp với biển Đông. Bao gồm 

dải du lịch ven biển kéo dài từ khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông liên kết với đô thị 

du lịch Phan Thiết kết nối dải du lịch ven biển Mũi Né - Mũi Yến, dọc theo tuyến 

QL1A. Đây là vùng phát triển du lịch, với trọng tâm là thành phố Phan Thiết với 

mục tiêu phát triển Khu du lịch Mũi Né trở thành Khu du lịch quốc gia với một 

số công trình, dự án như: Hình thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, giải trí - 

thể thao cao cấp; Trung tâm hội nghị - triển lãm mang tầm quốc gia, quốc tế; 

Trung tâm dịch vụ du lịch bao gồm các mảng về văn hóa, mua sắm, ẩm thực, lễ 

hội với thương hiệu đặc trưng tại Thành phố Phan Thiết, kết hợp các hoạt động 

du lịch với phát triển kinh tế đêm và phát triển du lịch khu bảo tồn biển Phú Quý 

gắn với các hoạt động du lịch giải trí biển và thể thao thám hiểm.  

Vùng trung tâm chia làm 3 khu vực gắn với các chức năng và các loại hình 

hoạt động: 
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- Khu vực phát triển du lịch phía Tây Nam của vùng trung tâm: Bao gồm 

dải du lịch ven biển phía Tây thành phố Phan Thiết và khu vực huyện Hàm Thuận 

Nam, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.  

Đây là khu vực phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp theo mô hình các 

khu du lịch phức hợp với đa dạng các sản phẩm: nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi 

giải trí, nông nghiệp kết hợp đô thị (nông thị). Khu vực này có hệ thống giao 

thông thuận lợi với trung tâm thành phố Phan Thiết, còn nhiều quỹ đất chưa khai 

thác, phù hợp với phát triển các không gian du lịch có kiểm soát và thuận lợi kêu 

gọi đầu tư.  

Khu vực này ưu tiên các khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, hướng đến các 

phân khúc du khách cao cấp; khu phức hợp sinh thái, đa chức năng đáp ứng các 

nhu cầu ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng đa dạng như khách sạn, làng du thuyền… 

thể thao và giải trí. Hình thành trung tâm thể thao biển cấp quốc gia, quốc tế, các 

trung tâm vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe với các loại hình thể thao trên mặt 

nước như mô tô nước, lướt ván buồm, lướt ván diều, dù lượn, lặn biển, thuyền 

buồm.  

- Khu vực đô thị dịch vụ du lịch - thành phố Phan Thiết - Mũi Né: Bao gồm 

trung tâm thành phố Phan Thiết với dải ven biển giáp ranh huyện Hàm Thuận 

Nam kéo dài đến bãi biển Mũi Né - Hòn Rơm trong đó có khu du lịch quốc gia 

Mũi Né.  

Khu vực này tập trung phát triển các dịch vụ du lịch, đa chức năng và 

hướng đến phát triển du lịch cộng đồng. Đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng 

biển theo mô hình các resort vừa và nhỏ, đa dạng về loại hình và các phong cách 

kiến trúc cũng như dịch vụ, khám phá biển đảo. Phát triển khu vực trung tâm trên 

quan điểm khai thác, hình thành và phát triển tối đa các không gian hoạt động 

tăng khả năng tương tác, phát triển dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng. Hình 

thành các Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến; Trung tâm Thể dục - Thể thao 

Quốc gia, quốc tế; Trung tâm dịch vụ du lịch Mũi Né; Trung tâm dịch vụ du lịch 

Suối Nước; Khu vực phát triển du lịch - Phú Quý. 

Khu công viên văn hoá du lịch và quảng trường biển với các các chức năng 

Trung tâm vui chơi, giải trí; Trung tâm thương mại cao cấp; Trung tâm tổ chức 

sự kiện; Khu thể thao bãi biển. Hình thành công viên sinh thái ngập mặn. Phát 

triển trung tâm huấn luyện đào tạo và thi đấu thể thao thành tích cao của Tỉnh. 

Phát triển các loại hình thể thao trên mặt nước như mô tô nước, lướt ván 

buồm, lướt ván diều, dù lượn, lặn biển, thuyền buồm... gắn với các khu, điểm du 

lịch và các bãi biển Hàm Tiến, Mũi Né. Phát triển các loại hình vui chơi thể thao 

kết hợp giải trí trên bờ như: Sân golf, trường đua mô tô địa hình, trường đua ô tô. 

Ưu tiên kêu gọi đầu tư xây dựng trường đua công thức 1 (F1). Bên cạnh đó, duy 

trì và phát triển các không gian du lịch văn hóa, trải nghiệm, tìm hiểu về đặc trưng 
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văn hóa; du lịch lễ hội, làng nghề truyền thống của tỉnh… 

- Khu vực phát triển du lịch phía Đông Bắc của vùng trung tâm: Bao gồm 

dãi ven biển từ khu vực Hòn Rơm đến Mũi Yến, khu vực đồi Cát và khu vực Hòa 

Thắng. 

Là khu vực ưu tiên phát triển các loại hình du lịch gắn với cảnh quan cát 

đặc trưng; du lịch biển và du lịch kết hợp sinh thái nông nghiệp, dã ngoại. 

Hình thành Trung tâm dịch vụ du lịch Hoà Thắng với các loại hình lưu trú 

resort ven biển, biệt thự và nhà nghỉ có vườn… với các điểm nhấn du lịch gồm 

trung tâm thương mại, thể thao biển cấp quốc gia, các trò chơi giải trí công nghệ 

cao. Hình thành trung tâm thương mại - hội nghị cao cấp tại Khu quảng trường 

biển ven biển Hòa Thắng. Thu hút đầu tư Khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải 

trí đặc thù - Casino và Resort. 

Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao biển quốc gia và hệ thống 

các cơ sở thể thao khác như Sân golf Hòa Thắng, trường đua ngựa, hệ thống các 

bến thuyền du lịch tại Lạch Vũ Môn, Bãi tắm Hòa Thắng, khu vực Bãi Chùa…  

Với đặc thù là khu vực có cảnh quan đặc trưng “đồi cát”, sa mạc giữa lòng 

đô thị, tiểu vùng có cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch mới, tạo nên sự độc 

đáo cho Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Phát triển du lịch đồng thời với các biện 

pháp bảo tồn tự nhiên như các công viên cát. 

(2). Vùng du lịch biển Đông - Bắc gắn với đô thị Phan Rí Cửa 

Là khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bình Thuận, bao gồm dải du lịch ven biển 

Tuy Phong kéo dài từ bãi biển Hòa Thắng đến khu suối khoáng Vĩnh Tân, phía 

Bắc huyện Bắc Bình và khu du lịch thể thao biển Bình Thạnh - Cù Lao Cau, có 

vai trò là đô thị du lịch kết hợp với khu du lịch sinh thái biển, là trung tâm vùng 

kinh tế Đông Bắc của tỉnh Bình Thuận.  

Tại đây, phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng ven biển gắn với các giá 

trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên nhân văn, tự nhiên nổi bật của địa phương như 

Chùa Hang, đình Long Hương, chùa Linh Sơn, đền tháp Pô Đam…; Trung tâm 

trưng bày văn hóa dân tộc Chăm, đền thờ vua Chăm Pô Klong Mơh Nai, đình 

làng Xuân Hội, đình làng Đông An, chùa bà Thiên Hậu…; làng nghề dệt thổ cẩm 

Phan Thanh, Phan Hòa, bánh tráng Chợ Lầu, gốm Gọ, nghề làm nhạc cụ người 

Chăm (Phan Hiệp, Phan Thanh - Bắc Bình)…  

Hình thành Trung tâm dịch vụ du lịch tại đô thị Phan Rí Cửa theo hướng 

phát triển gắn du lịch cộng đồng, phát triển các không gian mở công cộng, cung 

cấp các dịch vụ hậu cần cho khu du lịch; khu vực phát triển du lịch sinh thái biển, 

có mật độ xây dựng thấp. Phát triển không gian du lịch sinh thái biển, giải trí cao 

cấp tại khu bảo tồn biển Cù Lao Câu. 
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Phát triển không gian du lịch nghỉ dưỡng từ biển Phan Rí Cửa đến Vĩnh 

Tân; không gian nghỉ dưỡng rừng, hồ Sông Lòng Sông và Vùng nghỉ dưỡng suối 

khoáng nóng Vĩnh Hảo. Phát triển không gian du lịch văn hóa, di tích lịch sử văn 

hóa Chăm, các chùa, miếu, đình, đền thờ Chăm... Phát triển không gian du lịch 

home-stay nhằm mang lại cho khách du lịch các trải nghiệm văn hóa nguyên bản 

và thú vị từ các cộng đồng dân cư nông thôn, đồng thời quảng bá sản phẩm mỹ 

nghệ dân tộc Chăm. 

(3). Vùng du lịch biển Tây - Nam gắn với đô thị La Gi 

Là khu vực phía Tây - Nam tỉnh, tiếp giáp với biển Đông, bao gồm khu 

trung tâm thị xã La Gi, một phần huyện Hàm Tân gắn với khu vực hồ Sông Dinh 

và khu du lịch thể thao biển La Gi - Hàm Tân. Vùng có vai trò là đô thị dịch vụ 

du lịch gắn với khu vực phát triển du lịch sinh thái gắn với Hồ sông Dinh, trong 

đó thị xã La Gi với trung tâm vùng kinh tế Tây Nam của tỉnh Bình Thuận và đô 

thị Sơn Mỹ.   

Vùng là trung tâm dịch vụ du lịch với một số trung tâm như Trung tâm văn 

hóa Trung tâm du lịch văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng; Trung tâm nghỉ dưỡng sinh 

thái biển cấp vùng; du lịch cảnh quan hồ sông Dinh... 

Về tổ chức không gian hoạt động du lịch: Phát triển không gian du lịch thị 

xã La Gi trọng tâm là du lịch vui chơi giải trí, mua sắm, du lịch văn hóa, lễ hội - 

tín ngưỡng; hình thành Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch cấp vùng; khai 

thác cảnh quan 2 bên bờ sông Dinh, di tích Dinh Thầy Thím gắn với Lễ hội Dinh 

Thầy Thím, Lễ hội Vía Bà ở Hòn Bà để phát triển dịch vụ du lịch; phát triển 

không gian du lịch nghỉ dưỡng biển từ Tân Thắng đến La Gi; hình thành không 

gian du lịch cảnh quan khu vực ven hồ Núi Đất, hồ Sông Dinh 3; phát triển không 

gian du lịch vùng ngoại vi gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nông 

nghiệp công nghệ cao (trồng cây ăn quả, thanh long). 

(4). Vùng du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông La Ngà và khu bảo tồn 

thiên nhiên Núi Ông 

Vùng này thuộc khu vực phía Tây của tỉnh bao gồm khu vực phát triển dọc 

sông La Ngà - Đức Linh, khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông và khu vực cảnh quan 

thác, hồ Hàm Thuận - Đa Mi. Là vùng du lịch sinh thái gắn với cảnh quan rừng, 

thác, sông, hồ, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch cũng như kinh tế 

khu vực Tây Bắc tỉnh song song với việc bảo tồn thiên nhiên kết nối với các khu 

du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt trên tuyến quốc lộ 28 và quốc lộ 55B (trong tương 

lai) kết nối Bình Thuận - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh và các 

tuyến nội tỉnh Bình Thuận từ biển LaGi lên các khu sinh thái gắn với núi hồ, các 

tour lên rừng, xuống biển. 

Tổ chức không gian vùng này theo hướng hình thành không gian du lịch 
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sinh thái gắn với sông La Ngà như: Đập dâng Tà Pao, Hồ Đa Mi phát triển du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng dọc sông La Ngà, du lịch dã ngoại hồ Biển Lạc; xúc 

tiến, hình thành tour du lịch mới: Thành phố Hồ Chí Minh - Vườn quốc gia Nam 

Cát Tiên (Lâm Đồng) - Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) - Kê Gà (Hàm Thuận Nam) - 

Phan Thiết; phát triển không gian du lịch nghỉ dưỡng rừng - hồ tại chân khu bảo 

tồn thiên nhiên Núi Ông; khu vực quanh hồ Suối Cát - Thác Bà, hồ Biển Lạc, hồ 

Hàm Thuận - Đa Mi, hồ Sông Quao, hồ Suối Nậm kết hợp với không gian khu 

vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm… Đồng thời, duy trì và phát huy một số không 

gian du lịch văn hóa, cộng đồng, tâm linh kết hợp du lịch home-stay. 

(5). Vùng du lịch sinh thái gắn với khu vực cảnh quan tự nhiên đặc trưng 

Kalon Sông Mao - kết nối cảnh quan Sông Lòng Sông 

Là khu vực phía Đông Bắc tỉnh, tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng, bao gồm khu 

vực cảnh quan tự nhiên đặc trưng Kalon Sông Mao với khu vực cảnh quan Sông 

Lòng Sông. Vùng có vai trò là vùng du lịch sinh thái gắn với cảnh quan rừng, 

thác, sông, hồ. Có ý nghĩa kêt nối và là điểm dừng chân quan trọng các tour tuyến 

du lịch liên tỉnh với Lâm Đồng - Đà Lạt, Ninh Thuận - Hồ Chí Minh và các tuyến 

nội tỉnh Bình Thuận. 

Tổ chức không gian theo hướng: Hình thành Không gian du lịch sinh thái 

gắn với sông Lòng Sông; phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch dã ngoại 

khu vực cảnh quan gắn với Sông Lòng Sông; phát triển không gian du lịch nghỉ 

dưỡng rừng, đồi - thác tại Khu vực quanh bìa rừng Tà Năng, đồi hai cây thông; 

tham quan thác Già Lê, thác Khỉ - kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại; hình 

thành không gian khu vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm tại thác Tà Năng - Phan 

Dũng, sông Lòng Sông. Hình thành và khai thác tour du lịch Thành phố Hồ Chí 

Minh - Tà Năng, Phan Dũng. 

e). Phương án phát triển các khu, cụm và các điểm du lịch 

(1). Phát triển các khu du lịch trọng điểm 

Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển có trọng tâm, trọng điểm các 

khu du lịch, dọc dải ven biển từ Khu du lịch Bình Thạnh - Cù Lao Câu (Tuy 

Phong) đến Khu du lịch Cam Bình (La Gi) với trung tâm là Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né với các khu vực phát triển du lịch biển cụ thể như sau: 

- Khu vực Bình Thạnh - Cù Lao Câu (Tuy Phong): Bao gồm dải bờ biển từ 

Phan Rí Cửa đến Vĩnh Tân, khu bảo tồn biển Cù Lao Câu. 

 Khu du lịch này bao gồm Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Vĩnh Hảo; 

Khu du lịch Bình Thạnh, khu bãi biển Đồi Dương - Hòa Minh; Không gian du 

lịch sinh thái biển, giải trí cao cấp tại khu bảo tồn biển Cù Lao Câu với một số dự 

án như Dự án lặn biển SCUBA; Dự án khu du lịch sinh thái Tân Đại Dương; Đầu 

tư nâng cấp mở rộng các khu du lịch, khách sạn, resort hiện hữu; Dự án Khu du 
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lịch nghỉ mát Vĩnh Tân (Jin Young 100% vốn Hàn Quốc). Bố trí các bến du 

thuyền – bến thủy nội địa tại các vị trí thuận lợi (dự kiến 03 bến). 

- Khu vực Hòa Thắng - Hòa Phú (Bắc Bình): Là không gian du lịch ven 

biển rộng lớn nối liền Hòn Nghề - Hòn Hồng - Bàu Trắng - Mũi Yến…  

Phát triển khu du lịch - thể thao mạo hiểm Đồi Cát Trinh Nữ, Hồ Bàu 

Trắng; hình thành trung tâm huấn luyện thể thao biển quốc gia; đầu tư nâng cấp, 

mở rộng các khu du lịch hiện hữu; từng bước hình thành khu du lịch ven biển, 

Trung tâm thương mại - dịch vụ phục vụ du lịch - thể thao biển ven biển Hòa 

Thắng - Hòa Phú. Nghiên cứu bố trí các vị trí bến du thuyền – bến thủy nội địa 

(dự kiến khoảng 03 điểm). 

- Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né: Nằm trên dải đất ven biển từ khu vực Hòa 

Phú, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đến hết ranh giới phường Phú Hài, 

thành phố Phan Thiết với quy mô diện tích khoảng 14.760 ha; trên tuyến kết nối 

du lịch chủ đạo của tỉnh. 

Khu này bao gồm Trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp; Trung tâm thương mại, 

giải trí cao cấp; Trung tâm tổ chức sự kiện thể thao và các dịch vụ hỗ trợ. Phát 

triển trung tâm dịch vụ giải trí, sân Golf và biệt thự thuộc phường Mũi Né (Dự án 

Khu Đô Thị du lịch Marinna Mũi Né); hình thành tổ hợp du lịch - thể thao biển 

đa dạng, nghỉ ngơi, giải trí, văn hóa thể thao tại Long Sơn Suối Nước. Nâng cấp 

các cơ sở lưu trú hiện hữu như hệ thống khách sạn, Resort, khách sạn 4 sao 

(Pandanus Resort, Muine Bay Resort, Sailing Bay Resort). Mở rộng khu du lịch 

suối Hồng bao gồm khu vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại 

dịch vụ… Đầu tư Dự án khu Biệt thự Sunny Villa và sân Gofl Hòn Rơm 36 lỗ… 

Ngoài ra, khu vực này cũng bao gồm Khu du lịch sinh thái và khu dân cư 

tập trung; khu làng nghề truyền thống; Trung tâm thương mại, dịch vụ; Trung 

tâm dịch vụ và cung cấp các loại hình thể thao giải trí biển; Trung tâm huấn luyện, 

thi đấu các môn thể thao giải trí biển. Xây dựng công viên biển, quảng trường 

biển Kim Ngân - Nhân Hòa (200 ha). Mở rộng khu biệt thự, sân golf Sea Links. 

Phát triển các khu tập luyện và thi đấu các môn thể thao biển tại các khách sạn, 

resort cao cấp hướng biển Đông. Nâng cấp các cơ sở lưu trú hiện hữu thành các 

khu du lịch cao cấp. Các dự án đầu tư mới và mở rộng, nâng cấp các khu du lịch, 

khách sạn, resort, khu thể thao biển… và mở rộng không gian các dự án dọc trục 

đường Võ Nguyên Giáp (706 B) kết nối trục đường Nguyễn Đình Chiểu xuống 

hướng biển. 

Nghiên cứu bố trí các vị trí bến du thuyền – bến thủy nội địa (dự kiến 

khoảng 03 điểm). 

- Khu vực đồi Dương - Thương Chánh (Phan Thiết) bao gồm Bãi biển Đồi 

Dương - Thương Chánh kéo dài gần 3 km với công viên Đồi Dương ở trung tâm 
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thành phố Phan Thiết, thuận lợi cho người dân và du khách tắm biển, hoạt động 

thể thao. Nghiên cứu bố trí các vị trí bến du thuyền – bến thủy nội địa (dự kiến 

khoảng 02 điểm). 

- Khu vực Tiến Thành (Phan Thiết) và Hàm Thuận Nam: Có hệ thống kết 

nối giao thông thuận lợi theo tuyến đường ven biển.  

Là Trung tâm dịch vụ du lịch đan xen với các khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc 

ven biển; khu tổ hợp du lịch - thể thao biển, thể thao giải trí và trung tâm thương mại 

ven biển. Đầu tư nâng cấp, mở rộng các cơ sở lưu trú hiện hữu: Tổ hợp các khu 

resort, khách sạn, biệt thự cao cấp ven biển Tiến Thành- Thuận Quý - Mũi Kê Gà - 

Hòn Lan gồm hệ thống các resort 4, 5 sao (Khu du lịch Việt-Pháp, Sea Lion Resort, 

Golden Coast Resort, Villa De Sol, Champa Resort, Saigon Suối Nhum Resort). Các 

dự án đầu tư mới các khu du lịch, khách sạn, resort, khu thể thao biển… Nghiên cứu 

bố trí các vị trí bến du thuyền – bến thủy nội địa (dự kiến khoảng 05 điểm). 

- Khu du lịch La Gi - Hàm Tân: gồm bờ biển dài từ Tân Hải (La Gi) đến 

Thắng Hải (Hàm Tân) với cảnh quan rừng nhiệt đới ven biển, cảnh quan sông suối, 

hồ, địa hình (sông Dinh, suối Tiên, hồ Núi Đất, hồ Sông Dinh 3, đập Đá Dựng...).  

Tại đây tập trung đầu tư Trung tâm du lịch vui chơi giải trí, mua sắm, du 

lịch văn hóa, lễ hội - tín ngưỡng; hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ du 

lịch cấp vùng: Đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp De La Gi; đầu tư 2 sân golf tại khu 

du lịch quốc tế cao cấp Tân Thắng, Hàm Tân và Sân golf Sơn Mỹ, Hàm Tân. Bố 

trí các bến du thuyền – bến thủy nội địa tại các vị trí thuận lợi (dự kiến 05 bến). 

- Khu vực đảo Phú Quý:  

Phát triển không gian du lịch nghỉ dưỡng biển tại vịnh Triều Dương, bãi 

Doi Dừa, Gành Hang; hình thành Trung tâm thể thao biển mang tầm quốc gia; 

đẩy mạnh du lịch sinh thái biển - rừng, các tour tham quan khu bảo tồn biển đảo 

Phú Quý; xây dựng khu bảo tồn biển đảo Phú Quý. Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng giao thông (sân bay Phú Quý, đường quanh đảo; cảng Phú Quý, hệ thống 

thông tin liên lạc viễn thông, nhà máy nước…). Khuyến khích các dự án đầu tư 

mới các khu du lịch, khách sạn, resort, khu thể thao biển… Nghiên cứu bố trí các 

vị trí bến du thuyền – bến thủy nội địa (dự kiến khoảng 03 điểm). 

(2). Phát triển các điểm du lịch trọng điểm 

Hình thành và phát triển các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như khu  

Danh thắng Bàu Trắng; Các điểm du lịch kết nối với Khu du lịch quốc gia Mũi 

Né; các điểm du lịch vệ tinh khu vực Hàm Thuận Nam (Khu bảo tồn thiên nhiên 

Tà Kou, Khu Suối khoáng nóng Bưng Thị, Chùa núi Tà Kou, Mũi Kê Gà - Hải 

đăng Kê Gà, các khu du lịch dọc biển xã Thuận Quý và xã Tân Thành, các khu 

du lịch cao cấp khu vực Hòn Lan, Suối khoáng Tân Thuận (Phong Điền)…); các 

khu, điểm du lịch vệ tinh khu vực Thị xã La Gi (như Di tích kiến trúc đền Thầy 
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Thím (Dinh Thầy Thím), Đập đá dựng, Hòn Bà, Hồ Núi Đất, Các khu du lịch 

hiện hữu ven biển La Gi…); các điểm du lịch tại đảo Phú Quý (Điểm du lịch sinh 

thái Hòn Tranh, Các điểm tham quan về địa chất Bãi Nhỏ - Gành Hang, các điểm 

tham quan các di tích lịch sử văn hóa, các bãi tắm…) cùng nhiều điểm du lịch vệ 

tinh khác trên địa bàn tỉnh như Khu bảo tồn biển Hòn Cau, Bãi đá bảy màu, Đồi 

cát Mũi Né, Quần thể tháp Chăm Pô Sah Inư, Safari (Rừng Dầu - Hồng Liêm)  

Cùng với du lịch biển, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh thái rừng - 

thác - hồ - biển - đảo, đồi cát sản phẩm du lịch văn hóa là những sản phẩm thương 

hiệu, thu hút mạnh mẽ khách du lịch. Phát triển du lịch gắn với phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, chăm sóc phát triển rừng, giữ gìn bảo tồn các khu bảo tồn 

thiên nhiên như Núi Ông, Tà Cú, khu bảo tồn biển Phú Quý, Cù Lao Câu, các Đồi 

cát, thác nước… phục vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm sống hài hòa với thiên 

nhiên và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Kết hợp du lịch nghỉ dưỡng - MICE: 

đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với du lịch MICE. Thực 

hiện xã hội hóa, xây dựng Trung tâm hội nghị - triển lãm tại Phan Thiết… 

2.2.3. Các giải pháp chủ yếu 

Để có thể hiện thực hóa các mục tiêu và phương án phát triển du lịch cần 

thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu dưới đây:  

(1). Thu xếp về thể chế 

Thực hiện mục tiêu đưa Bình Thuận trở thành một điểm đến tầm cỡ quốc 

tế và khu vực đòi hỏi có những đầu tư lớn, huy động nhiều nguồn lực tự nhiên 

cũng như xã hội… Việc này cần có sự chuẩn bị tốt về thể chế. Cụ thể như sau: 

- Nghiên cứu thực hiện các giải pháp chính sách đảm bảo huy động và sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn, bao gồm nguồn lực tự nhiên như đất 

đai, rừng, biển… và các nguồn lực xã hội như nhân lực, các giá trị văn hóa…; 

- Cải cách các chính sách, cơ chế, các biện pháp quản lý nhà nước tạo thuận 

lợi cho các hoạt động đầu tư trên địa bàn, thuận lợi và an toàn cho các hoạt động 

du lịch và du khách; 

- Xây dựng và ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiên trúc… theo 

hướng đảm bảo các công trình, dự án đầu tư phát triển du lịch, hạ tầng trên địa 

bàn hướng tới đồng bộ, hiện đại, văn minh… tạo hành lang thuận lợi cho hoạt 

động du lịch. 

(2). Chuẩn bị và quản lý quỹ đất cho phát triển các dự án đầu tư phát triển du lịch:  

- Chuẩn bị quỹ đất và quản lý tốt quỹ đất cho đầu tư phát triển các dự án 

lớn, hiện đại, văn minh và bền vững trong lĩnh vực du lịch; 

- Phối hợp tốt giữa các cấp chính quyền và nhà đầu tư trong bảo đảm quy 

đất cho phát triển các dự án du lịch. 
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(3). Chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng kết nối 

các vùng, các trung tâm, các điểm du lịch song song với 

- Kêu gọi và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ xanh, sạch trong các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch. 

(4). Xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh 

tế tham gia phát triển du lịch đặc biệt là các dự án lớn; đồng thời khuyến khích 

người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả, văn minh và bền vững 

trên trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn 

hoá, lịch sử đặc sắc của các vùng, miền.  

(5). Nghiên cứu thí điểm phát triển du lịch ra các đảo, vùng biển xa bờ. 

Đẩy mạnh các hoạt động thám hiểm khoa học; chú trọng công tác giáo dục, y tế 

biển... Xây dựng các chương trình du lịch trực tuyến, nhất là du lịch thăm quan 

tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, giới thiệu về thiên nhiên, con 

người Bình Thuận...  

(6). Có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ven biển chuyển đổi 

nghề từ các hoạt động có nguy cơ xâm hại, tác động tiêu cực đến biển sang bảo 

vệ, bảo tồn, tạo sinh kế bền vững, việc làm mới ổn định, nâng cao thu nhập cho 

người dân... tạo điều kiện phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. 

(7). Đổi mới phương thức, nội dung trong xúc tiến, quảng bá du lịch, phát 

huy sức mạnh của truyền thông. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đưa 

các sản phẩm du lịch lên các nền tảng công nghệ số, tăng cường tương tác với du 

khách để nắm bắt nhu cầu xây dựng chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Chủ 

động đăng cai và tổ chức các sự kiện du lịch, VHTT mang tầm quốc gia, khu vực 

và quốc tế nhằm quảng bá, giới thiệu về du lịch Bình Thuận. 

(8). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong du lịch 

và dịch vụ liên quan. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu số hóa về khu du lịch, điểm du 

lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, quản lý khách du lịch kết nối với hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia. Áp dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực du lịch nhằm phát triển du 

lịch thông minh (Smart Travel) qua ứng dụng các phần mềm quản lý thông minh 

hỗ trợ cơ quan và doanh nghiệp du lịch trong các lĩnh vực như hành chính điện 

tử, đặt vé, thanh toán trực tuyến, tiện ích chỉ đường và tìm kiếm khách sạn, khu 

vui chơi giải trí…;các ứng dụng tiện ích thông minh hỗ trợ khách du lịch trong 

các dịch vụ trải nghiệm được tạo ra bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến 

cung cấp cho khách du lịch như tour du lịch thực tế ảo, phim 3D - 3600, các trò 

chơi giải trí công nghệ. 
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(9). Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao: tăng cường mở rộng 

liên kết với các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và uy tín trong và ngoài nước trong 

hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh; Xây dựng đội ngũ nhân 

lực du lịch chuyên nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ, đặc biệt đối với đội ngũ hướng 

dẫn viên có trình độ ngoại ngữ tốt, sử dụng tốt công nghệ thông tin, có khả năng 

ứng xử, am hiểu về lịch sử văn hóa của địa phương. Khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch. 

(10). Ưu tiên tạo mặt bằng cho phát triển du lịch tại những vị trí đã được 

quy hoạch cho du lịch và những vị trí có khả năng lớn về phát triển du lịch. 

2.3. Dịch vụ vận tải và logistics 

2.3.1. Mục tiêu 

Phát triển dịch vụ vận tải và logistics trở thành một ngành kinh tế quan 

trọng của tỉnh đưa Bình Thuận trở thành một trong những trung tâm logistics 

của vùng Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Phát triển hệ thống dịch vụ 

logistics vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường biển và 

đường hàng không; chú trọng phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa 

bằng đường biển, phát triển dịch vụ cảng biển gắn kết với các khu công nghiệp 

của địa phương. 

Tốc độ tăng trưởng dịch vụ vận tải, logistics của tỉnh tăng trưởng bình quân từ 

7-8%/năm. Đến năm 2030, dịch vụ vận tải, logistics đóng góp khoảng 20-22% tổng giá 

trị gia tăng ngành dịch vụ của tỉnh, đóng góp khoảng 0,9-1,0% vào GRDP của tỉnh. 

2.3.2. Phương án phát triển và bố trí không gian phát triển 

a). Phát triển các trung tâm, đầu mối logistic 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất gắn với phát triển hạ tầng 

và dịch vụ logistics. Triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu 

tư; khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng 

giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng mới trong logistics. Nghiên cứu 

đầu tư phát triển các trung tâm Logistics theo hệ thống giao thông Đông Tây, tại 

các điểu giao cắt giữa các luồng hàng hóa, gồm: 

(1). Vùng Trung tâm: Phát triển 01 trung tâm logistics quy mô khoảng 10-

15ha kết hợp với sân bay Phan Thiết để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng 

hóa chủ yếu theo đường hàng không. 

(2). Vùng Đông Bắc: Phát triển 01 Trung tâm logistics tổng hợp kết hợp 

Cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng 

hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nội tỉnh và các tỉnh thuộc khu vực Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên dự kiến bố trí tại Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong quy mô 

khoảng 20-30 ha. Nghiên cứu chuyển đổi các khu đất có nguồn gốc của Nhà máy 
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Nhiệt điện Vĩnh Tân, đã hết thời hạn cho thuê đất quy hoạch thành đất phát triển 

logistic để phát triển thành Trung tâm logistic chuyên ngành gắn với Cảng Quốc 

tế Vĩnh Tân và khu dịch vụ hậu cần cảng...  

(3). Vùng Tây Nam: Phát triển 01 Trung tâm logistics tổng hợp tại khu vực 

huyện Hàm Tân quy mô khoảng 20-30 ha gắn với KCN Sơn Mỹ, Cảng Sơn Mỹ, và các 

CCN ở thị xã La Gi. Đây là khu vực tập trung các khu, cụm công nghiệp lớn của tỉnh, 

kết nối với QL1A, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Bắc - Nam, QL55.  

(4). Vùng Tây Bắc: Dành quỹ đất khoảng 10-15 ha tại 2 huyện Đức Linh và 

Tánh Linh để xây dựng 01 trung tâm logistics gắn với các cụm công nghiệp, gắn với 

công nghiệp chế biến nông sản nhằm liên kết chặt chẽ hơn các cụm công nghiệp, kết 

nối QL1A, cao tốc Bắc Nam, đường sắt Bắc - Nam, QL55 lại với nhau.  

(5). Vùng huyện đảo Phú Quý: Phát triển 01 trung tâm logistics với quy mô 

5-10ha gắn liền với ngành khai thác, chế biến hải sản. Phú Quý được định hướng 

phát triển là trung tâm dịch vụ nghề cá, cứu nạn, cứu hộ Nam Trung Bộ, là căn cứ 

tiền đồn vững chắc để bảo vệ vùng biển Nam Trung Bộ, đồng thời là vùng biển trung 

chuyển giữa đất liền với đảo trường sa, từng bước xây dựng đảo Phú Quý thành 

trung tâm khai thác, bảo quản, chế biến và đầu mối hải sản lớn của vùng Nam Trung 

Bộ. 

(6). Tổ chức các trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp 

(logistics nông nghiệp) cho các vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu 

của từng huyện. 

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics; thu hút nguồn hàng xuất 

nhập khẩu qua Cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân và ngược lại. Khuyến khích sự liên 

doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo nên sức mạnh để 

triển khai, phát triển dịch vụ logistics và mở rộng tầm hoạt động của các doanh nghiệp. 

b). Phát triển dịch vụ vận tải 

(1). Vận tải đường hàng không 

Cảng hàng không Phan Thiết đang được xây dựng và dự kiến đưa vào khai thác 

năm 2023, ước tính đến năm 2025 đạt khoảng 1,25 triệu hành khách, đến năm 2030 

đạt khoảng 2,8 triệu hành khách/năm; đến năm 2050 đạt khoảng 9,2 triệu hành 

khách/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng giai đoạn 2025-2030 đạt 15-

17%/năm. Giai đoạn 2031-2050 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11-13%/năm. Khối 

lượng vận chuyển hàng hóa không đáng kể, giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 20 tấn, 

giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 45 tấn, giai đoạn 2031-2050 đạt khoảng 137 tấn. 

(2). Vận tải đường bộ 

- Vận tải hành hóa liên tỉnh: 

Những mặt hàng chiến lược cung ứng cho nhu cầu sản xuất, xây dựng, tiêu 
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dùng của tỉnh Bình Thuận như: xi măng, sắt, thép, xăng dầu và phân bón… hiện tại 

và trong tương lai vẫn phải nhập từ ngoài tỉnh vào, chủ yếu được cung ứng từ các 

tỉnh phía Nam hoặc nhập khẩu thông qua cảng biển. Các mặt hàng này hiện được 

cung ứng cho Bình Thuận chủ yếu bằng đường bộ vì vậy luồng hàng trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận hiện nay và trong tương lai lưu thông chủ yếu trên các trục giao 

thông chính của tỉnh là QL1, QL28, QL55, Lương Sơn - Đại Ninh (QL28B), ĐT766, 

ĐT720, ĐT717, trục đường ĐT719, ĐT716... Khi khả năng phục vụ của ngành 

đường sắt được cải thiện, nên tập trung tận dụng sự ưu việt về năng lực lớn và cước 

phí rẻ hơn của ngành đường sắt để cung ứng hàng hóa cho tỉnh, sau đó tất cả các mặt 

hàng này sẽ được đưa đến nơi tiêu thụ bằng đường bộ thì sẽ giảm chi phí.  

Mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh là thủy hải sản, hiện nay cũng chủ yếu 

được chuyên chở bằng đường bộ. Trong tương lai xuất khẩu những loại thủy hải 

sản vẫn sẽ được xuất khẩu bằng đường bộ. Ngoài ra, vật liệu xây dựng như cát, 

đá, sỏi cũng là những mặt hàng có khối lượng lớn xuất từ tỉnh. Trong tương lai 

có thể tận dụng vận tải ven biển để vận chuyển đến những nơi xa như các tỉnh 

đồng bằng Sông Cửu Long.  

Lượng hàng hóa từ sản phẩm nông nghiệp sẽ đi/đến tỉnh bằng đường bộ 

theo QL1A, QL28, QL55, ĐT766, ĐT717 để nối liền với các tỉnh Đông Nam Bộ, 

Đồng bằng Sông Cửu Long và cụm cảng biển nhóm 4. 

- Vận tải hàng hóa nội tỉnh: Đi từ các bến, bãi từ các huyện thị, các ga 

đường sắt về các huyện, xã, các khu công nghiệp và ngược lại đều do đường bộ 

đảm nhiệm. 

- Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường biển: Các sản phẩm nhằm 

phục vụ sản xuất điện hay chế biến hải sản hiện nay được vận chuyển bằng hệ 

thống đường bộ là chủ yếu, đặc biệt là trục đường bộ ven biển; trong triển vọng 

dài hạn, khi khối lượng vận tải tăng lên hoạt động vận tải cần được tổ chức hợp 

lý theo mô hình đa phương thức. 

- Vận tải hành khách liên tỉnh:  

Hiện tại, phương thức vận tải hành khách bằng đường bộ vẫn đảm nhận 

khối lượng lớn nhu cầu của nhân dân. Các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh đều hoạt động trên các trục giao thông chính, đặc biệt là các tuyến dọc QL1. 

Trong tương lai, các hướng giao lưu với các tỉnh liền kề như Đồng Nai, Ninh 

Thuận, Lâm Đồng theo các trục đường tỉnh khác sẽ được phát triển khi nhu cầu 

đi lại gia tăng. Do vậy, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến vận 

tải hành khách đã có nhằm đảm bảo khả năng giao lưu trực tiếp và thuận lợi giữa 

Bình Thuận với các tỉnh thành trong cả nước. 

Dự báo đến năm 2030, phương thức vận tải hành khách liên tỉnh bằng 

đường bộ cùng với đường sắt sẽ đảm nhận nhu cầu vận chuyển của Bình Thuận, 
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chủ yếu là vận tải ô tô liên tỉnh. Phát triển phương thức vận tải hành khách đường 

hàng không sẽ tăng trưởng mạnh khi sân bay Phan Thiết được hoàn thành xây 

dựng và đưa vào khai thác (năm 2023). 

- Vận tải hành khách nội tỉnh:  

Chú trọng phát triển các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh nối đến 

các xã vùng sâu vùng xa đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa 

phương. Cơ bản các tuyến này phải nối được từ trung tâm tỉnh đến các trung tâm 

huyện và từ các trung tâm huyện đến trung tâm xã hoặc cụm xã. Thường xuyên 

quan tâm đến việc duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến vận tải 

hành khách nội tỉnh hiện hữu.   

- Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt:  

Nghiên cứu, phát triển phương thức vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để kết nối các điểm du lịch, sân bay nhằm đáp 

ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.  

Nghiên cứu, mở thêm các tuyến mới ở khu dân cư, khu công nghiệp mới, 

phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Vận tải hành khách bằng taxi:  

Vận tải bằng taxi là hình thức vận tải có khả năng đáp ứng nhu cầu từ “cửa 

tới cửa”, thuận tiện gần như phương tiện cá nhân. Hiện nay, ở hầu hết các đô thị, 

thành phố đều có phương thức vận tải bằng taxi. Phát triển phương thức vận tải bằng 

taxi phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và du khách đồng thời tuân thủ Quy 

hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

(3). Vận tải đường biển 

− Nâng cấp, đầu tư chiều sâu, phát huy hết công suất, hiệu quả đội tàu hiện 

hữu phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách nối từ đất liền ra đảo Phú Quý và vận 

tải ven biển đến các tỉnh lân cận. 

− Tổ chức các tuyến vận tải phục vụ du lịch, phát triển kinh tế biển như 

Vĩnh Hảo - Cù Lao Câu dài 18 km, Đảo Phú Quý - Bình Thạnh dài 100 km, cù 

Lao Câu - Bình Thạnh dài 22 km, Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm dài khoảng 

30 km... Ngoài ra, trong tương lai sẽ tổ chức tuyến vận tải phục vụ dịch vụ dầu 

khí (Hàm Tân-giàn khoan) khi trung tâm dịch vụ dầu khí hình thành tại Hàm Tân.  

− Hình thành, phát triển các tuyến vận tải liên tỉnh kết nối cảng Bình Thuận 

với các cảng biển lớn của quốc gia, các trung tâm kinh tế; trong đó tập trung các 

tuyến tiềm năng Bình Thuận (bến Phan Thiết, Phú Quý, Vĩnh Tân) - Ba Ngòi 

(Cam Ranh - Khánh Hòa), Bình Thuận - Vũng Tàu, Bình Thuận - Đà Nẵng, Bình 

Thuận - Hải Phòng... Khai thác tốt nhất tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến 
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Kiên Giang nhằm vận chuyển hàng hóa giảm tải cho đường bộ. 

2.3.3. Giải pháp  

Để phát triển và tổ chức tốt dịch vụ vận tải và logistics, cần triển khai thực 

hiện các nhóm giải pháp cơ bản sau đây. 

a). Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông và hạ tầng logistics  

(1). Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối và hạ 

tầng các khu vực được quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải, giao nhận, kho bãi… 

tập trung để cho các doanh nghiệp thuê quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng (mặt 

bằng, giao thông, điện, nước...) để tổ chức dịch vụ vận tải, logistics.  

(2). Đối với các khu vực quy hoạch cho doanh nghiệp thuê quyền sử dụng 

đất để tự đầu tư cơ sở hạ tầng và các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt 

động cung cấp hàng hoá, dịch vụ thì cần có những quy định rõ ràng về quy mô 

đầu tư, chủng loại hàng hoá, dịch vụ cung ứng và những ưu đãi cụ thể của tỉnh. 

Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện 

việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, trước hết 

là các sản phẩm lợi thế xuất khẩu của tỉnh trên thị trường trong và ngoài nước. 

b). Nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ 

(1). Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành chủ lực 

của tỉnh áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến như: dệt may, da giày, 

đồ gỗ, nông sản, thủy sản… 

(2). Từng bước tích hợp sâu dịch vụ vận tải, logistics với các ngành sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa 

trong nước và các ngành dịch vụ khác.  

(3). Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn tập trung vào các doanh nghiệp 

dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics hiện hữu trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng 

lực dịch vụ của các công ty này.  

(4). Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải, 

logistics phối hợp với các cơ sở đào tạo để tiếp nhận học sinh, sinh viên ngành 

logistics đến tham quan, thực tập. 

c). Phát triển thị trường dịch vụ vận tải, logistics 

(1). Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ vận tải, logistics; thu hút 

nguồn hàng xuất nhập khẩu qua Cảng tổng hợp Vĩnh Tân và ngược lại.  

(2). Khuyến khích sự liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh nhằm tạo nên sức mạnh để triển khai, phát triển dịch vụ vận tải, logistics 

và mở rộng tầm hoạt động của các doanh nghiệp. 

d). Đào tạo, phát triển nhân lực dịch vụ vận tải, logistics 
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(1). Đào tạo nguồn nhân lực ngành vận tải, logistics (trình độ cao đẳng trở 

xuống) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương. Tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà nước ở các sở, ngành, địa 

phương, cán bộ quản lý doanh nghiệp để vận dụng trong hoạt động chuyên môn 

của đơn vị mình.  

(2). Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, 

chuyên ngành vận tải, logistics đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương. Tạo điều 

kiện 3 thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh đào tạo hoặc liên kết đào tạo 

(trình độ đại học, sau đại học) ngành logistics. 

e). Tăng cường hợp tác, liên kết trong phát triển dịch vụ vận tải, logistics 

(1). Đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển vận tải, logistics với 

các địa phương trong và ngoài nước, trước hết là với các tỉnh, thành phố vùng 

Đông Nam bộ, để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, hình thành các hệ thống phân phối 

hiệu quả. 

(2). Khuyến khích khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các 

công ty, tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài liên doanh, liên kết với các doanh 

nghiệp của tỉnh xây dựng và phát triển hệ thống vận tải, logistics hiện đại, chất 

lượng cao, có khả năng cạnh tranh. 

2.4. Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe 

2.4.1. Mục tiêu 

a). Mục tiêu chung 

(1). Xây dựng, phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đồng bộ, từng 

bước hiện đại, kết hợp hài hoà giữa hệ thống y tế chăm sóc, khám chữa bệnh 

và y tế dự phòng, đảm bảo tính kết nối từ tỉnh đến cơ sở, với vùng và cả 

nước đáp ứng như cầu chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất của người dân 

trên địa bàn. 

(2). Phát triển một số dịch vụ y tế chất lượng cao kết hợp với hoạt động du lịch 

để đưa dịch vụ này trở thành dịch vụ mũi nhọn hướng vào phân khúc thị trường chăm 

sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của nhóm đối tượng khách hàng quốc tế và khách hàng có 

thu nhập cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển tỉnh.   

(3). Phấn đấu để mọi người dân được chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ. 

Giảm tỷ lệ người dân mắc bệnh, tử vong; nâng cao thể lực, trí lực, tăng tuổi thọ. Hình 

thành hệ thống y tế thích ứng với xu hướng già hoá dân số cũng như ứng phó/thích 

ứng tốt với các đại dịch mang tính khu vực và toàn cầu trong tương lai. 

(4). Nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực về quy mô và thể chất. 

Duy trì tổng tỷ suất sinh (TFR) ở mức ổn định, kiểm soát tình trạng mất cân bằng 

giới tính khi sinh… hướng tới đảm bảo chất lượng, giảm già hoá dân số. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2025  
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(1). Về dân số và chất lượng dân số 

- Dân số trung bình toàn tỉnh khoảng 1.260.000 người 

- Phấn đấu đạt tổng tỷ suất sinh (TFR) trung bình 2,0 con/phụ nữ; 

- Giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xuống còn dưới 110 bé 

trai/100 bé gái. 

- Chiều cao bình quân người 18 tuổi đối với nam đạt 167,5cm, nữ đạt 156,5cm.  

- Tuổi thọ bình quân đạt 76 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối 

thiểu 67 năm. 

(2). Về dịch vụ y tế 

- Đa phần các bệnh viện tuyến tỉnh và một số bệnh viện tuyến huyện như 

bệnh viện đa khoa khu vực Lagi có năng lực và cung cấp các dịch vụ chăm sóc 

sức khoẻ chất lượng cao; khám, chữa, điều trị có hiệu quả phần lớn các ca bệnh 

khó, phức tạp đáp ứng cơ bản nhu cầu người dân;  

- 100% Phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế tuyến huyện thực 

hiện tối thiểu 90% danh mục kỹ thuật do Bộ Y tế quy định; 

- Duy trì 100% số Trạm y tế xã có đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe ban đầu; 

- Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (ở cơ sở điều trị) đạt 31 giường bệnh/vạn dân; 

- Tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ/vạn dân đạt 09 bác sĩ và 02 dược sĩ/vạn dân;  

- 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi < 9 % 

- Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi < 3‰ 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.  

c). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Về dân số và chất lượng dân số 

- Dân số trung bình tỉnh Bình Thuận đạt gần 1,4 triệu người.  

- Duy trì tổng tỷ suất sinh (TFR) đạt 2,0 con/phụ nữ 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.  

- Tỷ số giới tính khi sinh khoảng 105 bé trai/100 bé gái  

- Tuổi thọ bình quân đạt 76,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt 

tối thiểu 68 năm. 

- Chiều cao nam giới 18 tuổi đạt 168,5cm, nữ giới đạt 157,5 cm. 

(2). Về dịch vụ y tế 
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- Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (chỉ tính cơ sở điều trị) đạt trên 32 giường 

bệnh/vạn dân; 

- Tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ/vạn dân đạt từ 10 - 10,5 bác sĩ và 2,2-2,8 dược sĩ/vạn dân;  

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi < 9% 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%… 

2.4.2. Phương án phát triển và bố trí không gian phát triển 

a). Phát triển mạng lưới cơ sở y tế 

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ kết nối cho các bệnh viện tuyến tỉnh, 

tuyến huyện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin có khả năng kết nối trực 

tiếp với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa lớn ở Trung ương và các tỉnh thành 

lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ nhằm nâng cao năng 

lực khám chữa bệnh, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ y tế từ các bệnh viện 

tuyến tỉnh đến các huyện. Trước mắt, ưu tiên đầu tư cho bệnh viện đa khoa tỉnh, 

bệnh viện đa khoa khu vực và một số Trung tâm y tế. 

Đến năm 2030, hệ thống cơ sở y tế tỉnh Bình Thuận có 07 bệnh viện công 

lập, trên 03 bệnh viện tư nhân, 10 trung tâm y tế (TTYT) tuyến huyện; 13 phòng 

khám đa khoa khu vực và 111 trạm y tế cấp xã và các đơn vị y tế dự phòng, kiểm 

soát bệnh tật, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số, kiểm nghiệm. Cụ thể:  

(1). Đối với cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh:  

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đại hoá Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận, Trung tâm 

Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa. 

- Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh (thành phố Phan Thiết).  

- Xây dựng bệnh viện sản nhi, tâm thần tại thành phố Phan Thiết. 

- Quy hoạch mở rộng quy mô giường bệnh của 07 bệnh viện tuyến tỉnh, 

gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình 

Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực 

La Gi, Bệnh viện Y học cổ truyền và PHCN, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu.  

- Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tại Thành phố Phan Thiết. 

(2). Đối với cơ sở y tế công lập tuyến huyện:  

- Nâng cấp, mở rộng, tăng quy mô giường bệnh đối với 07 trung tâm y tế: 

Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết; Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc; 

Trung tâm y tế huyện Hàm Tân; Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý; Trung 

tâm y tế huyện Tánh Linh; Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam; Trung tâm y 

tế huyện Đức Linh.  
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- Xây dựng Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng thị trấn Phan Rí Cửa - 

Liên Hương, diện tích 5 ha. 

(3). Đối với cơ sở y tế công lập tuyến xã:  

- Xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn và sáp nhập trạm y 

tế xã Lương Sơn vào phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn (huyện Bắc Bình). 

- Giảm số trạm y tế xã từ 112 xuống còn 111 trạm. 

- Quy hoạch quỹ đất 47 ha phục vụ xây dựng mới, mở rộng các công trình 

y tế, trạm y tế xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(4). Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập: 

Các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe ngoài công lập được kỳ vọng sẽ là lực 

lượng mang lại động lực tăng trưởng và phát triển mới cho tỉnh, đồng thời hỗ trợ, 

bổ khuyết cho hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe trong tỉnh hướng tới phân khúc 

thị trường có thu nhập cao với đối tượng phục vụ là khách du lịch quốc tế và trong 

nước có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng. Định hướng phát triển trong 

triển vọng đến năm 2030 cụ thể như sau: 

- Tiếp tục khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển các cơ sở y tế ngoài công 

lập chất lượng cao (các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và các cơ 

sở y tế khác).  

- Kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm Dưỡng lão kết hợp phát triển du lịch 

tại khu vực thành phố Phan Thiết. 

- Kêu gọi đầu tư bệnh viện đa khoa tại xã Trà Tân, huyện Đức Linh. 

- Đến năm 2030, duy trì hoạt động của các bệnh viện hiện có như Bệnh 

viện Đa khoa An Phước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc; Vận hành, khai thác bệnh 

viện Phục hồi chức năng và Trung tâm Đào tạo về y tế, chăm sóc sức khỏe tại 

NovaWorld Phan Thiết. Trong đó, bệnh viện Phục hồi chức năng cung cấp các 

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho du khách trong nước và quốc 

tế đến du lịch, nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiết. Trung tâm Đào tạo cung 

cấp các dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ cho bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục 

vụ cho các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tại nhà, cũng 

như các khu đô thị, nghỉ dưỡng của Novaland và hệ thống y tế địa phương có nhu 

cầu; đào tạo điều dưỡng xuất khẩu; đào tạo cán bộ y tế theo nhu cầu xã hội. 

b). Phát triển hệ thống dược, kiểm nghiệm thuốc, trang thiết bị y tế 

- Phát triển mạng lưới cung ứng thuốc phù hợp với nhu cầu của người dân. 

Các cơ sở y tế đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh 

của nhân dân với chất lượng đảm bảo, an toàn và giá cả hợp lý. 

- Khuyến khích, thu hút các Dự án đầu tư nuôi trồng cây dược liệu tại các địa 
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phương có thế mạnh như huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 

Nam, Đức Linh, Phú Quý nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. 

- Khuyến khích đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu thành nguyên 

liệu cho sản xuất thuốc cổ truyền. 

- Xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm của tỉnh đạt tiêu chuẩn “Thực hành 

tốt phòng thí nghiệm” (GLP). 

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và 

sửa chữa trang thiết bị y tế nhằm tăng hiệu quả đầu tư trang thiết bị y tế và chất 

lượng dịch vụ y tế. 

- Phát triển hệ thống thông tin y tế và ứng dụng công nghệ thông tin; chuẩn 

hóa, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh tiến tới xây 

dựng cơ sở dữ liệu chung của ngành. 

c). Phát triển nhân lực ngành y, dược 

Dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ/vạn dân đạt 12 bác sĩ và 4 dược 

sĩ. Do đó, tiếp tục quan tâm 

- Tập trung làm tốt công tác đào tạo nhân lực (đào tạo mới, đào tạo bồi 

dưỡng, nâng cao) đối với đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, dược sĩ… trong đó, 

đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ đa khoa, chuyên khoa như thần kinh, lão 

khoa, sản nhi, da liễu....  

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút các cơ sở y tế (bệnh viện, phòng 

khám, công ty, tập đoàn dược tư nhân, nước ngoài, liên doanh) đầu tư vào lĩnh 

vực khám chữa bệnh, dự phòng. Ngoài việc phát triển hệ thống y tế công lập, thúc 

đẩy phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập ở các huyện, thị, thành phố với đội 

ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, dược sĩ giỏi, có kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia công 

tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của nhân dân và cung cấp các dịch vụ y 

tế đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và các đối tượng có nhu cầu. 

2.4.3. Giải pháp  

a). Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp lý, cơ chế chính sách phát 

triển dịch vụ y tế, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ y tế của 

người dân 

- Rà soát các quy định về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe; xây dựng và 

ban hành cơ chế, chính sách phát triển và cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức 

khỏe trên địa bàn. 

- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, quy phạm về hoạt 

động đầu tư, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm y dược trên địa bàn để tạo hành lang 

pháp lý khuyến khích xã hội hóa, đầu tư phát triển. 
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- Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân 

về mục đích, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế để người dân hiểu, 

đồng thuận và chủ động tham gia bảo hiểm y tế vì quyền lợi của người dân; tạo 

sự thấu hiểu và đồng thuận trong việc cung cấp các dịch vụ y tế có giá trị gia tăng 

bên cạnh việc bảo đảm các dịch vụ y tế cho người dân Bình Thuận. 

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ về tài chính, tín dụng; mở rộng các đối tượng 

được hỗ trợ tài chính, tín dụng, đảm bảo gia tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế. Tiến 

tới thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân. 

b). Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống khám chữa 

bệnh và y tế dự phòng từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở 

- Ưu tiên, dành nguồn lực xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống 

khám chữa bệnh và y tế dự phòng tuyến tỉnh và một số cơ sở y tế tuyến xã, 

phường, nhất là vùng biển đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

đảm bảo công tác tiếp nhận, phân luồng phục vụ khám chữa bệnh ban đầu gắn 

với địa bàn cư trú của người dân và các cơ sở y tế chuyên sâu. 

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các biện pháp, cách thức hỗ trợ, tạo điều kiện 

thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực y 

tế nhằm đa dạng hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết tốt những vấn đề 

bệnh dịch học đặc thù của địa phương. Đặc biệt cung cấp dịch vụ y tế chất lượng 

cao cho những đối tượng khách hàng có nhu cầu. 

- Khuyến khích đầu tư phát triển các điểm, doanh nghiệp cung ứng, kinh 

doanh thuốc. Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, dược phẩm, vật tư thiết bị y tế chất 

lượng tốt, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu điều trị, chữa bệnh của nhân dân. 

- Có chính sách phù hợp hỗ trợ các cơ sở y tế công lập đẩy nhanh quá trình 

tự chủ. 

c). Thu hút, đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ y tế 

- Quan tâm đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, đa khoa bổ sung cho hệ 

thống y tế các tuyến, tuyến tỉnh, huyện và một số trạm y tế tuyến xã, phường hiện 

đang thiếu bác sĩ. 

- Có cơ chế đặc thù nhằm thu hút đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, dược sĩ 

có tay nghề giỏi, chuyên môn sâu (kể cả đội ngũ bác sĩ đã nghỉ hưu, bác sĩ ngoài 

công lập ở các tỉnh trong vùng cũng như Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia cộng 

tác khám chữa bệnh và đào tạo nhân lực cho ngành. 

- Thiết lập cơ chế liên kết với các bệnh viện, trường đại học y dược tuyến 

Trung ương và vùng trong đào tạo nhân lực. Đặc biệt, cần tăng số lượng đào tạo 

bác sĩ nội trú hoặc quan tâm thu hút đội ngũ bác sĩ nội trú tốt nghiệp về địa phương 

làm việc. 
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- Thực hiện việc rà soát, đánh giá tổng thể về nhân lực ngành y tế (hiện 

trạng nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực) có định hướng, cơ chế đào tạo, thu hút, 

trọng dụng, phát triển đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng cả về số lượng, chất lượng, cơ 

cấu; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cao, 

đa dạng về chuyên ngành nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu/nhu cầu chăm 

sóc, khám, điều trị sức khỏe cho nhân dân; có năng lực chủ động ứng phó, kiểm 

soát hiệu quả các đại dịch/vấn đề y tế phát sinh trong tương lai. 

d). Giải quyết những vấn đề về dân số và phát triển 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải quyết có hiệu quả những 

vấn đề về dân số như: giảm thiểu tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh so với 

vùng và cả nước; gia tăng tỷ suất sinh đối với những địa phương có mức sinh 

thấp, duy trì tỷ suất sinh ở những địa phương đạt mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ 

suất sinh ở những địa phương có mức sinh cao.  

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch tổng thể về giáo dục - đào tạo, y tế, văn 

hoá - thể thao, lao động, việc làm của tỉnh nhằm khai thác các cơ hội từ thời kỳ cơ 

cấu dân số vàng và thích ứng với xu hướng già hoá dân số giai đoạn đến năm 2030. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới dân số ở cơ sở. Duy trì vận hành cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây 

dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

e). Dành quỹ đất cho đầu tư phát triển hệ thống các cơ sở y tế 

 Quan tâm, dành quỹ đất cho việc phát triển mạng lưới các cơ sở y tế từ cấp 

tỉnh đến cấp huyện, xã. Đặc biệt là các công trình, dự án đã được địa phương xác 

định, ưu tiên giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

2.5. Dịch vụ khoa học và công nghệ kết hợp đào tạo 

2.5.1. Mục tiêu 

Giải quyết tốt những vấn đề công nghệ đặt ra trên địa bàn tỉnh và vùng, 

đóng góp tích cực vào tăng trưởng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Từng bước nắm bắt các điều 

kiện thuận lợi về địa lý, địa kinh tế… kêu gọi đầu tư hình thành và phát triển một 

cụm liên kết ngành về khoa học công nghệ và đào tạo có vị thế quốc gia, khu vực 

và quốc tế, đưa dịch vụ khoa học trở thành lĩnh vực đóng góp quan trọng trong 

tăng trưởng và phát triển tỉnh trong triển vọng dài hạn đến năm 2030 và những 

giai đoạn sau năm 2030. 

Phấn đấu đến năm 2030, hình thành một số tổ chức KHCN công lập hiện 

đại trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm 

thực phẩm…và hệ thống các doanh nghiệp/tổ chức KHCN ngoài công lập ở các 

ngành/lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh. 
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2.5.2. Phương án phát triển và bố trí không gian phát triển mạng lưới 

cơ sở khoa học và công nghệ 

KHCN được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, ưu tiên của 

tỉnh trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo. Phát triển KHCN phải được 

tiến hành một cách đồng bộ, liên tục trên tất cả các ngành, lĩnh vực, có bước đi 

và lộ trình phù hợp. Trong đó, việc xác định mục tiêu, thứ tự ưu tiên, cách thức 

huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực đóng vai trò quan trọng. Các trọng tâm 

phát triển KHCN tỉnh thời kỳ 2021-2030 gồm: 

a). Tổ chức, cơ cấu lại các cơ sở KHCN công lập gắn với chuyển đổi số 

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối các tổ chức KHCN công lập 

của các ngành, địa phương theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo về 

chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành/lĩnh vực và giữa các địa 

phương. Các tổ chức KHCN công lập tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 

tư vấn, cung cấp dịch vụ KHCN đối với một số lĩnh vực đặc thù. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động KHCN. 

Sắp xếp lại và đầu tư hiện đại hoá các cơ sở khoa học và công nghệ (KHCN) 

công lập hiện có. Theo đó, cơ cấu lại 22 đơn vị sự nghiệp KHCN công lập do tỉnh 

thành lập hiện nay theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng cường năng lực đảm bảo 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ từng bước kết hợp với các hoạt động khoa học 

ngoài công lập hình thành mạng lưới KHCN phát triển đồng bộ với các cụm liên kết 

ngành (cluster) về kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, khai thác chế biến khoáng 

sản; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistics, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, tài 

chính - tín dụng…; thực hiện chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.  

b). Thúc đẩy hình thành các công trình, dự án quan trọng góp phần 

phát triển thị trường KHCN 

(1). Hình thành cụm liên kết ngành về khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và đào tạo tỉnh Bình Thuận đặt tại Dự án Đô thị du lịch biển (Dự án đô thị du 

lịch biển có quy mô 3.000 ha) nằm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.  

Cụm liên kết ngành về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo 

(Cụm liên kết KHCN) tỉnh Bình Thuận là nơi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết 

nối các nguồn lực (các quỹ đầu tư với các nhóm nghiên cứu, các doanh nghiệp 

khởi nghiệp; kết nối các doanh nghiệp với các trường đại học), là vườn ươm 

doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu triển khai và ứng dụng 

chuyển giao công nghệ, phòng thí nghiệm… 

Cụm liên kết KHCN dự kiến sẽ được hình thành trên cơ sở: 

- Thu hút các trường đại học công nghệ có thứ hạng cao trên thế giới, các 

trường công nghệ hàng đầu ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… thành lập chi nhánh/cơ 
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sở đào tạo tại Dự án Khu đô thị du lịch biển. 

- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các Trung tâm đào tạo, 

Học viện ứng dụng công nghệ và công nghệ thông tin phục vụ phát triển loại 

hình du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm) tại Dự án Khu đô 

thị du lịch biển. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở KHCN, phát triển các 

doanh nghiệp KHCN, đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ 

Hàm Tân - La Gi. 

c). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp công 

nghệ cao. Cụ thể: 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp công nghệ: 

- Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại xã MêPu huyện Đức 

Linh, quy mô 25 ha;  

- Khu nông nghiệp công nghệ cao sản xuất Thanh Long tại xã Hàm Minh 

huyện Hàm Thuận Nam, quy mô 52 ha.  

- Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công tại xã Chí Công huyện 

Tuy Phong, quy mô 154 ha.  

- Khu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất Vĩnh Hảo, tại Huyện 

Tuy Phong, quy mô 40 ha. 

- Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao quy mô 2.155 ha tại huyện Bắc Bình với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao kết hợp hệ thống quản lý hiện đại, quy trình công 

nghệ sản xuất tiên tiến đảm bảo an toàn vệ sinh theo chuẩn quốc tế; nghiên cứu 

tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu góp 

phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu 

quả và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. 

d). Phát triển, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN   

Thúc đẩy việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân 

lực chất lượng cao ở các lĩnh vực, nhất là đội ngũ nhân lực liên quan/phục vụ trực 

tiếp cho lĩnh vực KHCN và những ngành/lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Có cơ chế thu 

hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ nghiên cứu triển khai (R&D), 

đội ngũ ứng dụng, chuyển giao KHCN… 

2.5.3. Giải pháp phát triển 

a). Về tổ chức, cơ cấu lại các cơ sở KHCN công lập gắn với chuyển đổi số 

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức KHCN theo hướng 

thu gọn các đầu mối trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
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nhiệm. Từng bước chuyển đổi các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN công lập thành các doanh nghiệp KH&CN. Lấy 

doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động KH&CN, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa 

các trường, viện, tổ chức KH&CN với các doanh nghiệp. 

Sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức KHCN công lập theo chỉ đạo của Trung 

ương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các thành phần 

kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực KHCN, hình thành các doanh nghiệp 

KHCN và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng, chuyển giao nghiên cứu, 

phát triển KHCN, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.  

b). Phát triển thị trường KHCN, hình thành các doanh nghiệp KHCN gắn 

với các ngành lĩnh vực ưu tiên, giải quyết những vấn đề về KHCN trong quản lý 

phát triển, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 

- Hỗ trợ, khuyến khích, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp KHCN trong 

và ngoài nước thuộc các ngành/lĩnh vực, đầu tư mở chi nhánh, thành lập doanh 

nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh, nhất là những ngành/lĩnh vực ưu tiên như: 

Logistics, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế 

biển, công nghiệp năng lượng, khai khoáng… 

- Ban hành các cơ chế, quy định, hỗ trợ tạo sự gắn kết giữa các viện nghiên 

cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các viện, trường, doanh 

nghiệp trên cả nước trong nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng, chuyển giao, kết nối 

cung cầu KHCN. 

- Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái, 

đổi mới sáng tạo của tỉnh; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

c). Tăng cường đầu tư chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử 

Chú trọng ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện chuyển đổi số trong 

các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Đầu tư hạ tầng dữ liệu lớn, 

trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, viễn thông….Xây dựng, vận hành đô thị thông 

minh. Hiện đại hoá, nâng cao năng lực và hiệu quả của chính quyền điện tử. 

d). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các công trình, dự án ứng dụng công 

nghệ cao ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Xúc tiến thu hút đầu tư, hoàn thành hạ tầng các khu thử nghiệm, vùng 

chuyên canh sản xuất, vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, kêu gọi đầu tư vào các khu, vùng này nhằm thúc đẩy sớm hình thành 

các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp. 

- Đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; ổn định về thể chế, 
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cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh. 

e). Phát triển, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN   

- Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong lĩnh vực KHCN. Đồng thời, thu hút doanh nghiệp, tập đoàn 

kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo 

nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong các ngành/lĩnh vực. 

- Có chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, tạo không gian, môi trường 

sống, học tập, làm việc… hấp dẫn, đảm bảo an ninh, an toàn để nhân tài làm việc, 

gắn bó lâu dài với địa phương. 

f). Ưu tiên, bố trí nguồn lực phù hợp cho phát triển KHCN 

- Ưu tiên, bố trí nguồn lực đất đai phù hợp để thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư vào lĩnh vực KHCN. Đặc biệt ưu tiên dành quỹ đất cho một số dự án, công 

trình trọng điểm mà tỉnh xác định trong giai đoạn tới đây như: Khu Công nghiệp 

- Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La Gi, khu đô thị du lịch MICE kết hợp với Trung 

tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh (dự kiến tại địa bàn huyện Hàm Thuận Nam). 

- Tiếp tục quan tâm và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải 

quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ, 

hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn khác cho doanh nghiệp trong suốt quá trình 

đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa phương. 

2.6. Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là một phân ngành cấp hai với nhiều ngành 

sản phẩm. Ngành này có tính chất đa ngành và phụ thuộc nhiều vào thị trường từ 

quyết định đầu tư phát triển và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát 

triển tỉnh với tỷ trọng đóng góp lớn, thường được bố trí tập trung trong các khu, 

cụm công nghiệp. 

2.6.1. Mục tiêu phát triển 

(1). Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 

bình quân trên 10%/năm.  

(2). Phát triển công nghiệp chế biến trở thành một trong những trụ cột phát 

triển kinh tế của tỉnh. Duy trì tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế 

tạo trong tổng giá trị gia tăng công nghiệp của tỉnh từ mức 20,2% năm 2020 lên 

30% vào năm 2030. 

(3). Phát triển công nghiệp chế biến, ưu tiên đầu tư nâng cao giá trị sản 

phẩm nông, lâm, thủy hải sản, nhất là các sản phẩm có lợi thế của địa phương; ưu 

đãi đầu tư để thu hút các dự án sản xuất các thiết bị điện, linh kiện điện tử, lắp 

ráp máy móc, ô tô, xe máy, công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng... 
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2.6.2. Phương án phát triển và bố trí không gian phát triển 

a). Công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản  

Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh do tính chất 

đặc thù nguồn nguyên liệu đầu vào có quy mô không quá lớn vì vậy được phát 

triển tập trung tại các cụm công nghiệp gắn với các vùng nguyên liệu. Định hướng 

phát triển và phân bố cụ thể như sau: 

(1). Chuyển dịch, cơ cấu lại công nghiệp chế biến nông, lâm sản theo 

hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm trên cơ 

sở cơ cấu lại vật nuôi, cây trồng chủ lực, có thế mạnh như thanh long, cao su, lúa 

chất lượng cao...  

Phân bố phát triển công nghiệp nông, lâm sản gắn với các vùng chuyên 

canh cây trồng, vật nuôi: (i) Vùng trồng lúa và cây lương thực (Đức Linh, Tánh 

Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong); (ii) Vùng sản 

xuất rau an toàn (Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, TP Phan Thiết, La Gi, Đức 

Linh, Tánh Linh…); (iii) Vùng thanh long (Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 

Bắc Bình); (iv) Vùng trồng cây điều (Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm 

Thuận Bắc); (v) Vùng trồng cây cao su (Đức Linh và Tánh Linh); (vi) Vùng trồng 

cây cà phê (Hàm Thuận Bắc, Đức Linh); (vii) Vùng trồng cây tiêu (Đức Linh, 

Tánh Linh); (viii) Vùng chuyên canh rau đậu các loại (Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, TP Phan Thiết, La Gi, Đức Linh…); (ix) Vùng trồng nho (Tuy 

Phong); (x) Vùng chăn nuôi tập trung, bò thịt (Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Hàm Tân, Tuy Phong), bò sữa (Bắc Bình), chăn nuôi dê, cừu (Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong), chăn nuôi heo (Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh), chăn nuôi gia cầm (Đức Linh, Hàm 

Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam)....   

(2). Phát triển công nghiệp chế biến thủy hải sản gắn với khai thác, nuôi 

trồng, sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu có lợi thế của tỉnh. Tăng số lượng 

tàu khai thác với công suất lớn đánh bắt tầm xa. Đến năm 2030, dự kiến tổng sản 

lượng chế biến hải sản đạt khoảng 120 nghìn tấn thành phẩm, nước mắm đạt 

khoảng 70 triệu lít. Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở chế biến trên địa bàn gắn kết 

với vùng nguyên liệu trọng điểm, cụ thể như:  

− Đối với thuỷ sản xuất khẩu, dự kiến quy hoạch tại 4 khu vực gồm: (i) 

Khu vực Phan Thiết (CCN Nam Cảng (8 ha); (ii) Khu vực La Gi (CCN La Gi 

(114,9 ha), Tân Bình I (50 ha) và Tân Bình II (100 ha)); (iii) Khu vực Tuy Phong 

(CCN Hải sản Hoà Phú (7,8 ha), Nam Tuy Phong I (54 ha) và Bắc Tuy Phong 

(46 ha)); (iv) Khu vực Phú Quý (CCN Phú Quý (65,95 ha)). 

− Đối với chế biến thuỷ sản có mùi, dự kiến không tiếp tục phát triển tại 

thành phố Phan Thiết (CCN hải sản Phú Hài và tại CCN hải sản Mũi Né); các 
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khu vực còn lại như La Gi, Tuy Phong và Phú Quý sẽ bố trí theo phân khu riêng 

biệt tại các CCN chế biến hải sản. 

(3). Tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại các nhà máy 

chế biến nông, lâm, thủy hải sản hiện có, đổi mới áp dụng các công nghệ, dây 

chuyền tiên tiến nhằm tăng cường chế biến tinh, chế biến sâu, ngoài ra, hình thành 

thêm một số nhà máy chế biến nông sản, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị 

gia tăng các mặt hàng xuất khẩu, để tận dụng tốt cơ hội mở rộng thị trường mà 

các Hiệp định thương mại thế hệ mới mang lại như CPTPP, EVFTA, RCEP.... 

(4). Tăng cường công tác quản lý chất lượng ở các khâu sản xuất nguyên 

liệu, bảo quản, vận chuyển để có nguyên liệu tốt cho chế biến. Khuyến khích và 

hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

HACCP, SQF, ISO…; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt 

là việc kiểm tra, kiểm soát sử dụng hoá chất kháng sinh trong bảo quản, sơ chế 

thuỷ sản tại các cơ sở nuôi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... đủ điều kiện tiêu 

thụ trong nước và xuất khẩu...  

(5). Đối với sản phẩm thủy hải sản chế biến, cần duy trì, đáp ứng tốt nhu 

cầu thị trường đang đang có, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu thủy 

hải sản của tỉnh như khôi phục thị trường Nga và các nước Đông Âu, tiếp cận thị 

trường Trung Đông và các nước châu Phi với các sản phẩm chế biến từ cá, đồ 

hộp thuỷ sản... Phấn đấu đến năm 2030, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 

280 triệu USD. 

b). Công nghiệp hóa chất, sinh học, hàng tiêu dùng (dệt may, da giầy) 

(1). Phát triển công nghiệp hóa dược, cao su, plastic trên cơ sở những sản 

phẩm có thị trường tiêu thụ, có nguồn nguyên liệu trong tỉnh như thuốc trị bệnh, 

chế phẩm từ tảo Spirulina - Platensis tại Tuy Phong, bao bì PP, phân bón hữu cơ, 

vật liệu composite… phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; chuẩn bị các điều 

kiện và thu hút đầu tư xây dựng nhà máy khí hóa lỏng, nhà máy lọc dầu và các 

dự án sản xuất sản phẩm hoá dầu, đón đầu khả năng khai thác các mỏ ngoài khơi 

trên thềm lục địa thuộc tỉnh Bình Thuận. 

(2). Phát triển công nghiệp dệt, may, da giày trên cơ sở đón nhận sự lan tỏa 

đầu tư từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng các hình thức hợp tác, liên danh 

liên kết đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp gần các khu đô thị, khu dân cư tập 

trung trên địa bàn tỉnh; duy trì và nâng cao năng lực sản xuất của cơ sở may hiện 

có; khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến để 

nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (hạn chế các dự án sản 

xuất có mức độ ô nhiễm cao, gia công giá trị gia tăng thấp). 

c). Phát triển công nghiệp cơ khí, sửa chữa tàu thuyền và công nghiệp thiết 

bị điện, điện tử  
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(1). Ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, các 

nhà đầu tư là các tập đoàn kinh tế mạnh; phát huy lợi thế của một tỉnh ven biển, 

có cảng biển, cảng sông để phát triển nhanh mạnh các ngành công nghiệp cơ khí 

đóng sửa chữa tàu thuyền; cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, sản xuất lắp ráp xe 

đạp, xe máy, ôtô, sản xuất tôn thép...  

(2). Phát triển hợp lý cơ khí phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn, thiết bị chế biến hải sản, lương thực - thực phẩm, đáp ứng một 

phần máy móc sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng và cơ khí sản xuất 

hàng gia dụng. 

(3). Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành năng lượng, tích cực thu hút các 

dự án sản xuất thiết bị điện đáp ứng nhu cầu các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh; 

thu hút các doanh nghiệp sản xuất các linh kiện, lắp ráp điện tử, thông tin, viễn 

thông và các ngành công nghệ cao.  

(4). Phân bố phát triển các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cơ khí, thiết 

bị điện, điện tử trong các KCN trên địa bàn tỉnh; công nghiệp đóng sửa chữa tàu 

biển tại các khu, cụm công nghiệp ven biển, ven sông (có điều kiện thuận lợi). 

Phấn đấu đến năm 2030, ngành công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử trở thành 

ngành chủ lực trong công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh. 

2.6.3. Giải pháp phát triển  

a). Phân bố, tổ chức lại không gian công nghiệp theo hướng tập trung, hình 

thành các cụm liên kết sản xuất  

(1). Điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu cơ 

cấu lại các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng tập trung, không dàn 

đều theo địa giới hành chính, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng vùng, khu 

vực, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Thực hiện di dời 

các cơ sở công nghiệp trong các khu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp. 

(2). Xây dựng các tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể để xác định và phát 

triển các cụm liên kết ngành công nghiệp, bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng 

điểm, trước hết ưu tiên lựa chọn phát triển tại các khu công nghiệp hoặc các vùng 

công nghiệp có lợi thế về giao thông, địa kinh tế, tài nguyên, lao động, logistics, 

có khả năng trở thành động lực tăng trưởng.  

(3). Triển khai cơ chế, chính sách xây dựng thí điểm về cụm liên kết ngành 

công nghiệp đối với một số sản phẩm trong các ngành công nghiệp ưu tiên và có lợi 

thế của tỉnh như: chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng…. 

b). Phát triển và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo làm cơ sở nâng cao năng suất, lượng lượng và sức cạnh tranh 

(1). Đầu tư, tăng cường năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học 
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công nghệ trên địa bàn; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ phục vụ công 

nghiệp 4.0 gắn với yêu cầu khác nhau trong phát triển các ngành, sản phẩm công 

nghiệp trong tỉnh. 

(2). Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ 

doanh nghiệp trong công tác quản trị, chuyển giao và ứng dụng một số công nghệ 

mới, công nghiệp CMCN 4.0; có chính sách khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý, 

quản trị trong doanh nghiệp của ngành công nghiệp theo xu thế của cuộc CMCN 4.0. 

(3). Triển khai và cụ thể hóa các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp 

nhập khẩu và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến của thế giới trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ, doanh nghiệp 

công nghệ cao, công nghệ phục vụ công nghiệp trong nước. 

(4). Khuyến khích nhập khẩu và chuyển giao công nghệ tiên tiến của thế 

giới, tạo thuận lợi hóa hoạt động chuyển giao công nghệ, đặc biệt là từ các nước 

phát triển; tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ 

của doanh nghiệp. Tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh để thúc 

đẩy doanh nghiệp sử dụng công nghệ, tăng năng suất lao động.  

c). Phát triển doanh nghiệp chế biến, chế tạo 

(1). Xây dựng cơ chế và lộ trình phát triển số lượng doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt quan tâm đến nâng tỷ trọng doanh nghiệp 

lớn và vừa, doanh nghiệp làm chủ công nghệ sản xuất. 

(2). Đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh 

vực công nghiệp chế biến, chế tạo, gắn việc cổ phần hóa với xây dựng năng lực 

của các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh; điều chỉnh kịp thời phạm vi hoạt động 

của các doanh nghiệp nhà nước phù hợp với tình hình cụ thể; hoàn thiện và ban 

hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước theo ngành nghề, lĩnh vực. 

(3). Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo tư nhân 

trong tỉnh thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp. 

Chú trọng xây dựng và triển khai các chính sách nâng cao năng lực công nghệ, 

quản trị cho các doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh. Phát triển các chuỗi giá trị 

địa phương, cải thiện các liên kết trong và chuyển dịch đi lên trong các chuỗi giá 

trị trong nước và toàn cầu. 

(4). Đổi mới chính sách và đẩy mạnh thu hút FDI vào công nghiệp chế biến, 

chế tạo. Chuyển mạnh chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp từ số 

lượng sang chất lượng và có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng và công khai danh 

mục các dự án đầu tư công chế biến, chế tạo quan trọng của tỉnh và triển khai các 

hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút vốn ĐTNN có chất lượng cao. Ưu tiên các dự 

án sử dụng công nghệ, công nghệ tự động hóa, ứng dụng thành tựu của cuộc 

CMCN4.0, công nghệ xanh và tiết kiệm, sử dụng nhiều nguyên liệu, linh phụ kiện 
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sản xuất trong nước, có tỷ lệ chi cho R&D khoa học-công nghệ trong nước cao. 

2.7. Công nghiệp năng lượng, điện 

2.7.1. Mục tiêu 

(1). Tiếp tục phát triển công nghiệp năng lượng của tỉnh với tốc độ tăng 

trưởng cao (15-17%/năm), là ngành có đóng góp lớn nhất vào giá trị tăng thêm 

của ngành công nghiệp Bình Thuận (trên 70%). 

(2). Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án năng lượng để Bình 

Thuận sớm trở thành trung tâm năng lượng của quốc gia. 

(3). Tập trung hỗ trợ để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng, 

nhất là năng lượng điện gió, điện mặt trời, điện khí. Kêu gọi đầu tư phát triển 

công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng. 

2.7.2. Phương án phát triển và bố trí không gian phát triển 

a). Định hướng chung 

(1). Phát triển công nghiệp sản xuất điện nhằm cung cấp nguồn năng lượng 

ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu của tỉnh cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. 

(1). Ưu tiên đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn 

năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh 

thái; phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch 

gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. Nghiên cứu, tạo điều kiện để thúc đẩy khai thác, sử dụng năng 

lượng gió ngoài khơi để sản xuất hydrogen (năng lượng mới, sạch) góp phần đảm 

bảo nguồn cung năng lượng mới cho toàn hệ thống quốc gia. 

(2). Phát triển, nâng tổng công suất của các nguồn điện (điện than, điện khí 

LNG, điện gió, điện mặt trời, thủy điện) dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 13.000-

15.000 MW. Trong đó, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng 

sạch như điện gió (kể cả điện gió ngoài khơi), điện mặt trời và điện khí LNG. 

b). Định hướng phát triển các phân ngành, lĩnh vực 

(1). Đối với nhiệt điện: Khuyến khích phát triển các dự án nhiệt điện sử 

dụng khí bảo đảm đồng bộ từ khâu xây dựng nhà máy đến khâu cung ứng, lưu trữ 

nhiên liệu; chú trọng phát triển các nhà máy sử dụng điện khí thiên nhiên hóa 

lỏng (LNG), các nguồn khí trong nước. Có kế hoạch yêu cầu các nhà máy nhiệt 

điện than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tiến hành đổi mới công nghệ, đáp ứng 

tốt yêu cầu bảo vệ môi trường. 

(2). Đối với điện gió và điện mặt trời:  

Ưu tiên phát triển các dự án điện gió và điện mặt trời phù hợp với khả năng 
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bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện của tỉnh và khu vực. Thúc đẩy khai thác, sử 

dụng năng lượng gió ngoài khơi để sản xuất hydrogen (năng lượng mới, sạch) 

góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng mới cho toàn hệ thống quốc gia. Tập 

trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Công thương xem xét phê duyệt bổ sung các dự án điện gió 

trên địa bàn tỉnh đang nghiên cứu, khảo sát vào Quy hoạch phát triển điện lực 

quốc gia. Khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời trên mặt nước. 

Chú trọng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các dự án điện gió ngoài khơi gắn với 

đảm bảo quốc phòng an ninh và việc 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. 

(3). Đối với điện mặt trời trên mái nhà: Khuyến khích phát triển các dự án 

điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và điện mặt trời 

áp mái đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình. 

(4). Đối với thủy điện: Huy động tối đa các nguồn thủy điện hiện có phù 

hợp với quy hoạch và chủ trương của tỉnh; xem xét, cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh 

hưởng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp của việc phát triển các nhà máy thuỷ 

điện nhỏ và vừa. 

(5). Đối với điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn: Khai thác tối đa nguồn 

điện sinh khối đồng phát; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác 

thải đô thị, chất thải rắn kết hợp phát điện. 

2.7.3. Giải pháp phát triển 

a). Tăng cường huy động vốn đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng 

Thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành năng lượng có khả năng tài chính 

cao tự huy động vốn, từng bước không cần đến sự hỗ trợ bảo lãnh của Chính phủ. 

Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trong và ngoài nước. Thực hiện liên 

doanh trong nước và nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng 

phát triển các dự án năng lượng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát 

triển các dự án năng lượng trong TTNL bao gồm: Vốn viện trợ phát triển chính thức 

ưu đãi, vốn viện trợ phát triển chính thức không ưu đãi, vay thương mại nước ngoài... 

b). Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp năng lượng 

(1). Triển khai cụ thể hóa và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phát triển 

năng lượng của trung ương trên địa bàn, nhất là các chính sách đối với phát triển 

năng lượng tái tạo.  

(2). Có chính sách ưu tiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ (sản xuất linh kiện, 

thiết bị) cho công nghiệp sản xuất điện. Xây dựng và phát triển ngành cơ khí và nội 
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địa hoá phục vụ ngành năng lượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu trong nước. 

(3). Đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

c). Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp năng lượng 

(1). Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, đặc 

biệt là các trường đóng trên địa bàn tỉnh, đưa các môn học liên quan đến phát 

triển năng lượng vào chương trình giảng dạy. 

(2). Thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ cho người 

sử dụng lao động, người lao động tại các nhà máy, công trình năng lượng. Từng 

bước nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên thông qua các chương 

trình tổ chức đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ. 

(3). Khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm, tuyển chọn, đào tạo công 

nhân kỹ thuật tại chỗ gắn với thực tế sản xuất của đơn vị, sắp xếp, tổ chức sản 

xuất khoa học, đảm bảo sử dụng hiệu quả nhân lực, nâng cao năng suất lao động. 

d). Phát triển hạ tầng cho công nghiệp năng lượng (nội dung này sẽ được trình 

bày cụ thể trong Mục VI - Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Phần II).  

2.8. Nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung 

2.8.1. Mục tiêu 

Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng 

tới phổ biến, chuyển giao áp dụng diện rộng trong toàn ngành; hình thành các vùng 

sản xuất tập trung, nông nghiệp hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, phát triển 

toàn diện, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi 

khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người nông dân, gắn với tái cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.  

Đến năm 2025, tỷ lệ trồng trọt hữu cơ chiếm 25%, chăn nuôi hữu cơ chiếm 

20%; chăn nuôi gia trại, trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 60%; đến năm 

2030, tỷ lệ trồng trọt hữu cơ chiếm 40%, chăn nuôi hữu cơ chiếm 30%; chăn nuôi 

gia trại, trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 80%. 

Nâng tỷ trọng giá trị gia tăng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong 

tổng giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp lên của tỉnh và 25-30% vào năm 2030.  

2.8.2. Phương án phát triển và bố trí không gian phát triển 

Phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung gắn với tiềm năng, thế 

mạnh của vùng, xây dựng và phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao đối với các khu vực có tiềm năng, lợi thế về thị trường và kết cấu hạ tầng để 

nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Các vùng sản xuất tập trung 
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và vùng ứng dụng công nghệ cao (Danh mục và quy mô các khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao được trình bày trong Mục (c), 2.5.2 - Phương án phát triển 

và bố trí không gian phát triển mạng lưới cơ sở khoa học và công nghệ, II, Phần 

II) dự kiến lựa chọn trong thời kỳ quy hoạch như sau: 

a). Vùng trồng lúa 

Vùng trồng lúa tập trung ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong… Trong đó vùng trồng lúa chất lượng 

cao bố trí tại các huyện Tánh Linh, Đức Linh.  

Phát triển các vùng sản xuất giống lúa nguyên chủng, siêu nguyên chủng 

(tại Trung tâm giống tỉnh Bình Thuận), sản xuất lúa giống xác nhận tại các huyện: 

Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh với quy mô khoảng 

400 - 450 ha. 

b). Vùng trồng thanh long 

(1). Quy hoạch diện tích cây thanh long trên toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 

30.000 ha. Vùng phát triển thanh long chủ yếu trên địa bàn 7 huyện, thị, thành phố 

(Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Tân) trong đó tập trung chính ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 

Nam, Bắc Bình. Định hướng hình thành vùng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP khoảng 20.000-22.000 ha, chiếm khoảng 70-75% diện tích; trong đó 

vùng thanh long ứng dụng CNC khoảng 3.500 ha tại các huyện gồm: 

- Hàm Thuận Nam 2.000 ha (Hàm Minh, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm 

Thạnh, Mương Mán, Tân Thuận, Hàm Mỹ, TT. Thuận Nam). 

- Hàm Thuận Bắc 1.300 ha (Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hàm Liêm, 

Hồng Sơn, thị trấn Ma Lâm). 

- Bắc Bình 200 ha (Chợ Lầu, Hồng Thái). 

(2). Tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng trồng thanh long tập trung có hạ 

tầng đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất thanh long an toàn (theo tiêu 

chuẩn VietGAP, GlobalGAP), đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tạo liên kết 

đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả cao giữa sản xuất, thu mua, sơ chế biến và tiêu thụ thanh 

long. Đầu tư xây dựng khu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thanh long với 

quy mô 52 ha tại Trạm thực nghiệm xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam. 

c). Vùng trồng rau an toàn 

Phát triển sản xuất rau, củ, quả thực phẩm theo hướng VietGAP phục vụ 

nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh. Phát triển vùng chuyên canh rau an toàn với quy mô 

khoảng 1.200 ha, trên địa bàn các huyện, thị, thành phố (Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, La Gi, Đức Linh, Tánh Linh…), trong đó 
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vùng tập trung ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Tánh Linh với quy mô khoảng 130-150 ha. 

d). Vùng chăn nuôi tập trung 

Phát triển chăn nuôi trang trại công nghiệp và ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi theo hướng 

sản xuất hàng hoá lớn, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả 

và bền vững, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm 

lớn, chất lượng cao. 

(1). Vùng chăn nuôi bò: 

Phát triển chăn nuôi bò (bò thịt, bò sữa) theo quy mô công nghiệp gắn với 

phát triển đồng cỏ phục vụ chăn nuôi; khuyến khích phát triển nuôi bò thịt theo 

hình thức trang trại, gia trại gắn phát triển trồng cỏ để bảo đảm nguồn thức ăn; 

quan tâm công tác cải tạo giống để nâng cao thể trạng, chất lượng. 

Vùng chăn nuôi bò thịt theo hướng trang trại, tập trung tại các địa bàn có 

điều kiện về đất đai như huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, 

Hàm Tân, Tuy Phong.  

(2). Vùng nuôi lợn: 

Phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang trại công 

nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền 

thống với các giống lợn bản địa, lợn lai giữa giống cao sản và giống bản địa. Đến 

năm 2030 đàn lợn được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 80%. 

Quy hoạch 48 vùng chăn nuôi heo tập trung công nghiệp tại địa bàn 5 huyện 

với tổng diện tích là 842,08 ha, bao gồm: Bắc Bình (20 khu, tổng diện tích 297,43 

ha), Hàm Thuận Bắc (12 khu, tổng diện tích 230,61 ha), Hàm Thuận Nam (02 

khu với diện tích 70,97 ha), Hàm Tân (03 khu với tổng diện tích 38,2 ha), Đức 

Linh (11 khu với tổng diện tích 204,87 ha).. 

(3). Vùng nuôi gia cầm, thủy cầm: 

Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp với khoảng 60% đàn 

gà và 40% đàn thủy cầm được nuôi theo phương thức công nghiệp, giảm tỷ trọng 

chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, nhất là tại các vùng đông dân cư. 

Địa bàn chăn nuôi tập trung chủ yếu ở Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc 

Bình, Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam. 

e). Vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao 

Duy trì và mở rộng Khu sản xuất giống thuỷ sản (tôm giống) tại xã Chí 

Công, huyện Tuy Phong với quy mô khoảng 154 ha. 

2.8.3. Giải pháp phát triển 
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a). Về cơ chế chính sách 

(1). Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích 

và hỗ trợ nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa để xây dựng các vùng sản xuất 

hàng hoá tập trung đối với một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế, cung cấp 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đầu tư 

hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ giới hoá và thâm canh theo hướng ứng 

dụng công nghệ cao. 

(2). Có cơ chế chính sách đồng bộ với chính sách quản lý quá trình đô thị 

hóa phát triển đô thị tổ chức dân cư nông thôn để chuyển dịch cơ cấu dân cư, kinh 

tế nông thôn tạo cơ sở, nền tảng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

b). Phát triển các mô hình sản xuất và thu hút đầu tư 

(1). Xây dựng và phổ biến các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, có sức cạnh 

tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng 

yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 

thôn, nâng cao thu nhập cho người nông dân, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.  

(2). Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là đầu tư hệ thống giao thông, điện, thuỷ 

lợi nội đồng... đáp ứng yêu cầu ứng dụng được cơ giới hoá, vận chuyển hàng hoá... 

c). Về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường 

(1). Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, thực hiện sản xuất theo quy trình 

VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, sản phẩm sản xuất ra 

đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Áp dụng quy trình, công nghệ sản xuất 

mới để nâng cao năng suất và giảm chi phí sản xuất... nâng cao khả năng cạnh 

tranh thị trường.  

(2). Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp 

của tỉnh nhằm cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng giống cây trồng, 

vật nuôi phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái của tỉnh. 

(3). Quản lý, giám sát chặt chẽ môi trường, dịch bệnh, khống chế được một 

số dịch bệnh nguy hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. 

d). Giải pháp thị trường 

(1). Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản 

phẩm nông nghiệp của tỉnh (thanh long, thuỷ sản...); thúc đẩy hoạt động liên kết, 

hợp tác với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước trong việc phối hợp thực 

hiện hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tiết kiệm chi phí.  
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(2). Thực hiện chính sách xã hội hoá đầu tư hoạt động xúc tiến thương mại 

các mặt hàng nông sản của tỉnh. Phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn 

trong công tác định hướng các mặt hàng nông sản xuất khẩu, thị trường xuất khẩu.  

2.9. Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 

2.9.1. Định hướng chung  

a). Quan điểm phát triển 

(1). Đẩy mạnh chuyển đổi số theo 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số là xu thế và yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay; lấy người dân, 

doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số; 

ứng dụng nền tảng số hướng đến nâng cao chất lượng sống của nhân dân và sự 

phát triển của doanh nghiệp.  

(2). Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn dân trong quá trình thực hiện 

chuyển đổi số; chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường 

xuyên của cả hệ thống chính trị, từng ngành, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. 

(3). Quá trình chuyển đổi số của tỉnh phải toàn diện, đồng bộ với sự chuyển 

đổi số quốc gia; xác định rõ các công việc cần ưu tiên thực hiện trong từng giai 

đoạn, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và giữ vững quốc 

phòng - an ninh. 

(4). Phát huy, tranh thủ tối đa các nguồn lực trong thực hiện chuyển đổi số.  

b). Mục tiêu tổng quát 

Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, 

kinh tế số và xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức 

hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh 

nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân. Kinh tế số chiếm tỷ trọng 

cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Bình 

Thuận nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số(94). 

c). Mục tiêu cụ thể 

(1). Đến năm 2025 

(i). Phát triển chính quyền số 

− 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được 

 
(94) Theo Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh 

theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, năm 2020: DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026 

điểm; riêng DTI 2020 của Bình Thuận được đánh giá 0,2880 điểm, đứng thứ 37/63 tỉnh, thành (trong 

đó: chính quyền số xếp vị trí 42, kinh tế số vị trí xếp 26 và xã hội số xếp vị trí 42).  
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cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

− 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

60%hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

− Tỷ lệ dữ liệu số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 70%.  

− 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 

được thực hiện qua hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết 

nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

− 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

(ii). Phát triển kinh tế số(95) 

− Kinh tế số chiếm 20% GRDP. 

− Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. 

− Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.  

− Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng nền tảng chuyển 

đổi số đạt 75%. 

(iii). Phát triển xã hội số 

− Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 80% hộ gia đình, trường học, 

bệnh viện. 

− Tỷ lệ phổ cập dịch vụ mạng băng rộng di động 4G/5G đạt 100%. 

− Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%. 

− Tỷ lệ dân số có danh tính số đạt 100%. 

− Tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có khả năng sử dụng các kỹ năng số cơ 

bản đạt 70%. 

(2). Đến năm 2030: 

(i). Phát triển chính quyền số 

− 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

 
(95) Tham khảo, theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề ra một số mục tiêu cơ bản, trong 

đó: Kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP (năm 2025) và chiếm 30% GDP (năm 2030). 
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− Tỷ lệ dữ liệu số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 90%.  

− 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

− 100% cơ quan đảng, nhà nước cấp tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ 

liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 

(ii). Phát triển kinh tế số 

− Kinh tế số chiếm 30% GRDP.  

− Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. 

− Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.  

− Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng nền tảng chuyển 

đổi số đạt 90%. 

(iii). Phát triển xã hội số 

− Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 100% hộ gia đình, trường 

học, bệnh viện. 

− Tỷ lệ phổ cập dịch vụ mạng băng rộng di động 4G/5G đạt 100%. 

− Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. 

− Tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có khả năng sử dụng các kỹ năng số cơ 

bản đạt 90%. 

2.9.2. Giải pháp chủ yếu 

a). Hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực 

phục vụ chuyển đổi số  

(1). Cụ thể hóa, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, 

chương trình chuyển đổi số quốc gia và các cơ chế, chính sách của Trung ương về 

chuyển đổi số. 

(2). Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền 

của tỉnh để tạo môi trường thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi, ứng dụng công 

nghệ số và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số; thu hút các doanh nghiệp 

công nghệ số đầu tư, khởi nghiệp tại tỉnh Bình Thuận, thu hút nguồn nhân lực 

làm việc trong lĩnh vực công nghệ số.  

(3). Chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu trong 

và ngoài nước tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyển 

đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích 

các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia đào tạo nguồn nhân lực 

tại chỗ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số. 
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(4). Chú trọng thu hút, đào tạo hính thành đội ngũ nhân lực công nghệ 

thông tin để trở thành chuyên gia nòng cốt về chuyển đổi số.  

b). Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số 

(1). Tranh thủ tối đa và phát huy hiệu quả các nguồn vốn hợp pháp thông 

qua các chương trình, đề án thực hiện chuyển đổi số. Hàng năm, ưu tiên bố trí 

nguồn vốn ngân sách tỉnh phù hợp để thực hiện chuyển đổi số. Tăng cường huy 

động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhân dân để thực 

hiện có hiệu quả chuyển đổi số. 

(2). Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp công 

nghệ số có tiềm lực đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số theo hình thức xã hội 

hóa và hợp tác công tư. 

c). Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và các 

lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số 

(1). Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

chính quyền các cấp trong tỉnh 

− Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, 

tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan tổ chức bảo đảm thông suốt; 

tạo lập dữ liệu mở, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh cho người dân 

và doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; 

cải thiện, nâng cao các chỉ số xếp hạng cấp tỉnh như: DTI, PCI, PAPI, PAR Index, 

SIPAS... 

− Phát triển hạ tầng số dùng chung của tỉnh, trong từng cơ quan, đơn vị, 

địa phương bảo đảm yêu cầu kết nối liên thông và an toàn, an ninh mạng; xây 

dựng cơ sở dữ liệu trọng tâm trong từng ngành, lĩnh vực; hình thành kho dữ liệu 

tập trung của tỉnh trên cơ sở sử dụng, tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 

ưu tiên triển khai trước các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế. 

− Ưu tiên phát triển, hoàn thiện Hệ thống văn phòng điện tử, Hệ thống 

thông tin điều hành tác nghiệp, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Cổng dịch 

vụ công và Bộ phận một cửa đảm bảo thông tin kết nối, tích hợp thông suốt với 

hệ thống của Chính phủ, bộ ngành Trung ương và địa phương, kết nối liên thông 

dữ liệu giữa cơ quan đảng với nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia, trục liên thông 

văn bản quốc gia và các trục liên thông khác, tạo sự đổi mới toàn diện về phương 

thức chỉ đạo, điều hành trong hệ thống các cơ quan đảng, nhà nước, cung cấp tiện 

ích cho người dân và doanh nghiệp sử dụng và tương tác với chính quyền các 

cấp. 
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− Triển khai một số dịch vụ nền tảng đô thị thông minh. Xây dựng Trung 

tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh; triển khai mô hình thí điểm đô 

thị thông minh gắn với xây dựng Chính quyền điện tử tại thành phố Phan Thiết 

và thị xã La Gi, từng bước thực hiện chính quyền số đối với cấp xã. 

− Thực hiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, xử lý hồ sơ trên môi trường 

mạng; tích hợp chữ ký số; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện 

tử, tạo thuận lợi triển khai chuyển đổi số, phát triển chính quyền số. 

(2). Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế  

− Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số, thương mại điện tử, công nghiệp công nghệ thông minh, sản xuất 

thông minh, … Phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế số nhằm hỗ trợ phát triển thương 

mại điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số để nâng cao 

năng lực cạnh tranh, năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

− Khuyến khích và tạo thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số. Thu hút các doanh nghiệp hàng đầu 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số đến đầu tư và làm việc tại tỉnh. 

− Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương và tạo môi 

trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 

ngành nghề truyền thống, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận và thực 

hiện chuyển đổi số. 

(3). Phát triển xã hội số, nâng cao đời sống của người dân 

− Thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội, xây dựng các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng số cho người lao động trong các doanh nhiệp, khu công 

nghiệp; phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng 

dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và các loại hình 

dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại, từng bước hình thành 

công dân số, văn hóa số. 

− Xây dựng nền tảng số đáp ứng yêu cầu của xã hội, phục vụ hoạt động 

của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa, lịch sử, hình ảnh con 

người Bình Thuận; xây dựng và triển khai thực hành Bộ quy tắc ứng xử trên môi 

trường số. 

− Triển khai các giải pháp thu thập thông tin mạng xã hội và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo để phân tích, cảnh báo sớm các xu hướng thông tin tiêu cực, chủ 

động có các giải pháp định hướng, xử lý phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực 

của công nghệ số. 

d). Lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số 



385 

(i). Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp 

Chú trọng xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng 

nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây 

dựng dịch vụ về dữ liệu.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu các cụm, khu công nghiệp, về tiềm năng phát triển 

công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, công 

nghệ thông minh... Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trong quản trị sản xuất, 

kinh doanh và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành và sản 

xuất thông minh trong các doanh nghiệp, nhà máy, khu sản xuất công nghiệp. 

(ii). Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp  

Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi, 

khai thác và nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy 

trình sản xuất, kinh doanh, dự báo, cảnh báo thị trường (giá cả, thời vụ, ...) nông 

sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp; quản lý, giám sát 

nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính 

xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm.  

Phát triển nền tảng số, chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Triển khai thực hiện các 

giải pháp cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh 

cây trồng, vật nuôi thông qua các nền tảng số để hỗ trợ người nông dân. 

(iii). Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành 

du lịch; phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm quảng bá, thu 

hút đầu tư du lịch Bình Thuận, tạo môi trường để các doanh nghiệp du lịch và du 

khách trong nước, người nước ngoài có thể chia sẻ, liên kết cung cấp và tiếp cận 

các dịch vụ ngày càng đa dạng, bảo đảm chất lượng. 

(iv). Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Xây dựng 

hoàn thiện và đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả quản 

lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chú trọng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên 

rừng, khoáng sản, nguồn nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, khí tượng - thủy 

văn. Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, viễn thám, giám sát, 

quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai. Chú trọng lập bản đồ số 

hóa toàn ngành tài nguyên và môi trường làm nền tảng phát triển các dịch vụ số, 

chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

(v). Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Xây dựng và từng 

bước hoàn thiện nền tảng số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tín dụng… theo hướng tự động hóa quy trình nghiệp 

vụ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính ngân hàng dựa vào sự đổi 

mới, sáng tạo của công nghệ số. 
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(vi). Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế : Phát triển hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

của ngành y tế. Triển khai sử dụng có hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử. Các sơ sở 

khám, chữa bệnh xây dựng và phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa, 

giảm chi phí, giảm tiếp xúc, giảm lây nhiễm chéo dịch bệnh. Tăng cường sử dụng 

hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí trong toàn dân thông qua môi trường 

mạng; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh toàn diện (khám, chữa bệnh và 

phòng, chống dịch bệnh) dựa trên công nghệ số. 

(vii). Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo: Phát triển hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo tương thích với cơ sở dữ liệu quốc gia; phát 

triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong quản 

lý, giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá và tuyển dụng; số hóa tài liệu, giáo trình, 

phát triển giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; tận dụng 

nền tảng số để gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là 

người dân ở vùng khó khăn và người khuyết tật.  

(viii). Chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công: Tiếp tục nâng cao 

chất lượng và hiệu quả thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính của 

các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung 

tâm hành chính công tỉnh và các bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã và cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp 

tiếp cận và thủ hưởng các dịch vụ công trực tuyến (trừ phạm vi bí mật nhà nước) 

mức độ 4 và giải quyết các hồ sơ công việc đạt mục tiêu đề ra vào năm 2025 và 

năm 2030; không để hồ sơ công việc còn tồn đọng hoặc chậm trễ kéo dài. 

e). Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá 

trình chuyển đổi số 

− Đầu tư đúng mức trang thiết bị, công cụ và các giải pháp kỹ thuật để 

giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố về an toàn, 

an ninh mạng. 

− Ban hành các quy định, quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp 

cho từng đối tượng tham gia đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng các hạ tầng số, 

nền tảng số; hình thành mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trong phạm vi toàn 

tỉnh gắn với cơ chế điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng quốc gia. 

− Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, 

an ninh mạng, kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp xử lý, khắc 

phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng. 

3. Phương án phát triển các ngành kinh tế - xã hội khác 

3.1. Phương án phát triển một số ngành công nghiệp  

a). Định hướng chung 
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- Phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng theo hướng bền vững, hình 

thành một số khu, cụm công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung. Khuyến khích 

thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu khoáng sản, công nghệ hiện đại, bảo đảm 

vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến, tăng giá trị xuất 

khẩu; từng bước chấm dứt việc khai thác, tiêu thụ sản phẩm thô. 

- Đẩy mạnh đầu tư cho công tác thăm dò địa chất làm cơ sở cho công 

nghiệp khai khoáng. Phát triển công nghiệp khai khoáng trên cơ sở đảm bảo môi 

trường sinh thái, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nước, xử lý nước thải, khói 

bụi; đảm bảo cảnh quan thiên nhiên được phục hồi sau khai thác; đảm bảo an sinh 

xã hội khu vực dự án. 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng trên sông và 

khai thác các vật liệu xây dựng thông thường; khuyến khích việc liên doanh, liên 

kết giữa các cá nhân, doanh nghiệp để khai thác khoáng sản với quy mô phù hợp. 

b). Công nghiệp khai thác và chế biến quặng sa khoáng titan 

- Thăm dò, khai thác quy mô lớn cung cấp nguyên liệu cho dự án chế biến 

sâu tập trung tại khu vực Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận. Đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các nhà máy chế biến sâu quặng titan (rutil nhân tạo, pigment, titan xốp, 

titan kim loại) theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi 

trường. Hình thành ngành công nghiệp khai khoáng titan - zircon tương xứng với 

tiềm năng tài nguyên đã phát hiện. Tuy nhiên, cần rà soát, điều chỉnh vùng dự trữ 

khoáng sản quốc gia theo giai đoạn tại Bình Thuận để triển khai các dự án phát 

triển kinh tế - xã hội trên mặt đất. 

- Đẩy mạnh khai thác quặng ilmenit - zircon, xây dựng các cơ sở sơ chế để 

cung cấp cho các cơ sở chế biến công nghiệp. Tập trung và ưu tiên phát triển các 

sản phẩm xỉ titan, bột zircon, rutin nhân tạo, pigment, titan xốp/titan kim 

loại/ferotitan... phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu với tổng quy mô công 

suất đến năm 2030 dự kiến đạt 832,5 nghìn tấn/năm. 

c). Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng 

- Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng 

trên cơ sở sử dụng tối ưu những lợi thế về tiềm năng tự nhiên và nguồn nhân lực, 

kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.  

- Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng phải kết 

hợp chặt chẽ công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường và công nghệ truyền 

thống, nhằm không ngừng đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và nâng cao chất 

lượng sản phẩm. Từng bước loại bỏ dần các hình thức sản xuất thủ công, năng 

suất thấp, chất lượng kém, tiêu hao nhiều nguyên liệu, năng lượng và gây ô nhiễm 

môi trường. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu khoáng sơ chế và nguyên khai. Hạn 

chế sự gia tăng sản lượng vật liệu xây lợp nung (gạch ngói) ở mức hợp lý, chấm 
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dứt và tháo dỡ các lò gạch thủ công, ưu tiên phát triển sản xuất sản phẩm vật liệu 

xây không nung. Ưu tiên phát triển sản xuất những nhóm, ngành hàng vật liệu 

xây dựng mới, đa dạng hóa nâng cao giá trị chủng loại sản phẩm. 

- Tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ; chú trọng đầu tư chế 

biến sâu, đặc biệt là nâng cao quy mô sản lượng của cơ sở sản xuất. Việc khai 

thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn hợp lý, 

tiết kiệm, hiệu quả; gắn với việc bảo vệ tại nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, 

cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; đảm bảo quốc phòng an 

ninh; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, 

cho trước hết là các công trình trọng điểm và nhu cầu trong tỉnh. 

- Các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu gồm: gạch xi măng, ngói không 

nung (từ nguyên liệu cát kết dính, đá mạt, đá xay nghiền và xi măng) với công 

suất 20 triệu viên/năm/cơ sở; gốm, sành thủ công, gốm sứ mỹ nghệ..., công suất 

20.000 sản phẩm/năm; sợi thuỷ tinh xuất khẩu với công nghệ hiện đại, công suất 

5.000 tấn/năm; vật liệu composite cốt liệu sợi thuỷ tinh, với công suất 30.000 

m2/năm loại tấm phẳng; cấu kiện bêtông đúc sẵn, công suất 45.000 m3/năm; gạch 

lát, công nghệ hiện đại, công suất khoảng 1,2 triệu viên/năm. 

d). Công nghiệp khai thác và sản xuất nước khoáng 

Đẩy mạnh thăm dò xác định trữ lượng, chất lượng các nguồn nước khoáng, 

nước nóng trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư khai thác, sản xuất, sử dụng có hiệu 

quả, hợp lý đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương và vùng dự án.  

Đầu tư mở rộng sản xuất nước khoáng Vĩnh Hảo, đây là thương hiệu có 

truyền thống từ năm 1928, nằm trong top 500 thương hiệu quốc gia và đã có mặt 

tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc...; tại khu vực Vĩnh hảo, 

nghiên cứu phát triển đa dạng hóa sản phẩm từ khoáng (nước, bùn khoáng...) đáp 

ứng nhu cầu trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. 

3.2. Phương hướng phát triển các phân ngành nông, lâm nghiệp và 

thủy sản 

3.2.1. Định hướng phát triển và phân bố không gian ngành trồng trọt 

a). Định hướng phát triển chung: 

Trồng trọt tiếp tục là ngành sản xuất chủ lực của nông nghiệp tỉnh Bình 

Thuận, cơ cấu lại trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, 

tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững trên 

cơ sở phát huy tiềm năng, điều kiện thổ nhưỡng của từng khu vực.  

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 

sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Phát 
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triển sản phẩm đặc sản của tỉnh (thanh long và sản phẩm chế biến từ thanh long, 

hạt điều…), kết hợp du lịch sinh thái, du lịch biển. 

Đẩy mạnh công tác liên kết sản xuất theo chuỗi; chú trọng công nghiệp chế 

biến sâu và bảo quản sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng 

cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Phấn đấu tốc độ tăng thu nhập trên 01 ha đất 

trồng trọt đạt tối thiểu 3%/năm. 

Duy trì và sử dụng linh hoạt, có hiệu quả diện tích đất lúa được quy hoạch, 

chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây hàng năm có giá trị kinh tế 

cao. Đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa các loại rau màu theo yêu cầu thị trường và 

tập trung sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm. 

b). Bố trí không gian các vùng trồng trọt chuyên canh: 

Thực hiện quy hoạch các vùng chuyên canh đối với một số loại cây trồng 

phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng từng vùng, cụ thể như sau: 

(1). Vùng trồng lúa và cây lương thực:  

Ổn định diện tích đất lúa ở quy mô 45.000-46.000 ha, tập trung ở các huyện 

Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy 

Phong… Trong đó vùng trồng lúa chất lượng cao tại các huyện Tánh Linh, Đức 

Linh..., thực hiện luân canh cây trồng (ngô, rau màu) trên đất lúa để nâng cao hiệu 

quả sản xuất, hạn chế dịch bệnh (Lúa hè thu - Ngô (màu) đông xuân - Lúa mùa). 

(2). Vùng sản xuất rau an toàn:  

Dự kiến quy mô sản xuất khoảng 1.200 ha, trên địa bàn các huyện, thị, 

thành phố (Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, La Gi, Đức 

Linh, Tánh Linh…), trong đó vùng tập trung ứng dụng công nghệ cao tại các 

huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh với quy mô khoảng 130-

150 ha. 

(3). Vùng thanh long:  

Vùng phát triển thanh long chủ yếu trên địa bàn 7 huyện, thị, thành phố 

(Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, 

Bắc Bình, Hàm Tân) trong đó tập trung chính ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Bắc Bình. Định hướng hình thành vùng thanh long theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP khoảng 20.000-22.000 ha, chiếm khoảng 70-75% diện 

tích; trong đó vùng thanh long ứng dụng CNC khoảng 3.500 ha tại các huyện 

gồm: 

- Hàm Thuận Nam 2.000 ha (Hàm Minh, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm 

Thạnh, Mương Mán, Tân Thuận, Hàm Mỹ, TT. Thuận Nam). 

- Hàm Thuận Bắc 1.300 ha (Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hàm Liêm, 

Hồng Sơn, thị trấn Ma Lâm). 
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- Bắc Bình 200 ha (Chợ Lầu, Hồng Thái). 

(4). Vùng trồng cây công nghiệp lâu năm (điều, cao su, tiêu…) 

- Vùng trồng cây điều: Phát triển vùng sản xuất điều có quy mô diện tích 

toàn tỉnh khoảng 20.000 ha, trong đó tập trung ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh, 

Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc. Thực hiện tái canh cây điều đối với vườn điều già cỗi 

bằng các giống mới có năng suất cao, kháng bệnh đáp ứng nhu cầu nguyên liệu 

cho nhà máy chế biến hạt điều và các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh; quy mô 

diện tích tái canh khoảng 12.500 ha, diện tích ghép cải tạo khoảng 4.000 ha; diện 

tích trồng mới khoảng 4.000 ha. 

- Vùng trồng cây cao su: Phát triển trên địa bàn 06 huyện (Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân) với tổng diện tích 

khoảng 44.850, trong đó vùng tập trung chủ yếu tại 02 huyện là Đức Linh và Tánh 

Linh chiếm khoảng trên 80% diện tích cao su toàn tỉnh.  

- Vùng trồng cây tiêu: Tiếp tục ổn định diện tích vùng sản xuất tiêu tại các 

huyện Đức Linh, Tánh Linh quy mô diện tích khoảng 1.600 ha. 

c). Định hướng phát triển các nhóm cây trồng, sản phẩm chủ lực: 

(1). Cây lúa: 

Cây lúa vẫn là cây trồng chủ đạo, chiếm diện tích lớn nhất trong tổng diện 

tích đất trồng trọt của tỉnh. Những năm gần đây hiệu quả kinh tế thu được từ trồng 

lúa có xu hướng thấp hơn so với các loại cây ăn quả và cây công nghiệp, năng 

suất, chất lượng lúa của tỉnh ở mức trung bình chung của cả nước.  

Giai đoạn 2021-2030, giữ ổn định diện tích đất lúa để đảm bảo an ninh 

lương thực. Đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa của tỉnh có 47.193 ha, trong 

đó đất chuyên trồng lúa nước khoảng 45.000 - 46.000 ha. Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất lúa 01 vụ kém hiệu quả và luân canh cây trồng trên đất lúa để nâng 

cao hiệu quả và thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Chú trọng thâm canh tăng 

năng suất, phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản gắn với chuỗi liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sử dụng linh hoạt đất lúa luân canh trồng ngô, 

đậu, rau quả thực phẩm theo thời vụ thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 

tăng thu nhập cho nông dân. 

(2). Cây thanh long: 

Thanh long là cây trồng lợi thế của tỉnh, có vai trò rất quan trọng trong nền 

kinh tế nông nghiệp của tỉnh nói chung, trong đời sống nông dân nói riêng. Phát 

triển ngành hàng thanh long theo hướng tập trung, an toàn và bền vững, đạt năng 

suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về 

chất lượng hàng hoá xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tạo việc làm và tăng thu 

nhập cho các hộ trồng thanh long, tăng giá trị xuất khẩu, thúc đẩy tái cơ cấu ngành 
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nông nghiệp và cơ cấu kinh tế. Không đưa vào quy hoạch phát triển trồng thanh 

long trên đất lúa đã được Chính phủ phê duyệt; trên loại đất không thích hợp trồng 

thanh long hoặc ở xa, không tập trung, điều kiện cơ sở hạ tầng, điện, nước không 

đáp ứng được. 

Những năm gần đây, do việc người nông dân tự phát mở rộng diện tích 

trồng thanh long vượt quá diện tích được quy hoạch dẫn đến dư thừa sản phẩm, 

quả thanh long vào thời vụ không tiêu thụ được, mất giá và giảm hiệu quả sản 

xuất. Giai đoạn 2021-2030 cần tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng trồng 

thanh long tập trung có hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất 

thanh long an toàn, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tạo liên kết đồng bộ, 

chặt chẽ và hiệu quả cao giữa sản xuất, thu mua, sơ chế biến và tiêu thụ thanh 

long. Duy trì diện tích thanh long khoảng 30.000 ha. Cải tiến lại quy trình trồng 

thanh long theo hướng thâm canh nâng cao năng suất. Trồng thanh long đúng quy 

trình kỹ thuật, nâng tỷ lệ diện tích trồng thanh long an toàn (VietGAP, 

GlobalGAP) đến năm 2025 đạt trên 50% và đến năm 2030 đạt trên 70%. Phát 

triển vùng chuyên canh thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với quy 

mô diện tích khoảng 20.000 - 22.000 ha tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 

Thuận Bắc, Bắc Bình; thực phát triển vùng trồng thanh long ứng dụng công nghệ 

cao với quy mô khoảng 3.500 ha (Hàm Thuận Nam: 2.000 ha; Hàm Thuận Bắc: 

1.500 ha; Bắc Bình: 200 ha). 

(3). Cây điều: 

Cây điều là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh thời kỳ quy hoạch. 

Tập trung tái canh, cải tại giống cho năng suất cao, chất lượng tốt, bảo đảm yêu 

cầu xuất khẩu hạt điều. Thực hiện rà soát, điều chỉnh vùng quy hoạch trồng điều. 

Hình thành vùng trồng trọng điểm, tập trung đầu tư thâm canh, hướng tới xây 

dựng vườn điều quy mô lớn.  

Thực hiện trồng tái canh và cải tạo giống khoảng 12.500 ha điều, qua đó nâng 

cao năng suất, chất lượng, bảo đảm yêu cầu xuất khẩu hạt điều. Mở rộng diện tích ở 

những vùng có điều kiện, đặc biệt khu vực các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm 

Tân. Quy hoạch diện tích đất trồng điều đến năm 2030 khoảng 20.000 ha. 

Sắp xếp lại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều theo hướng giảm 

đầu mối, hình thành các cơ sở chế biến lớn, thiết bị và công nghệ hiện đại. Xây 

dựng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP, GMP, 

BRC và quy chuẩn kỹ thuật cơ sở chế biến hạt điều; thực hiện đa dạng hoá sản 

phẩm (Ván ép từ gỗ và vỏ hạt điều, dầu điều, rượu và nước giải khát từ quả điều, 

các sản phẩm ăn liền từ nhân điều) đạt chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm 

phục vụ tiêu thụ trong nội địa và xuất khẩu. 

(4). Cây cao su: 
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Phát triển cao su theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, gia tăng năng 

suất, chất lượng để đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường gắn với tổ 

chức lại sản xuất chế biến mủ; trong đó chú trọng phát triển cao su đa dạng về 

quy mô, kết hợp hài hoà giữa hình thức tiểu điền và đại điền, tổ chức tốt việc liên 

doanh, liên kết để tạo động lực phát triển ngành cao su của tỉnh. 

Phát triển diện tích cây cao su trên các đối tượng đất có điều kiện lập địa 

phù hợp; ưu tiên phát triển mở rộng trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng 

màu năng suất thấp, đất lâm nghiệp chưa có rừng và rừng trồng sản xuất kém hiệu 

quả để hình thành các vùng chuyên canh cao su tập trung.  

Nâng diện tích trồng cây cao su từ 42.214,2 năm 2020 lên 44.850 vào năm 

2025 và tiếp tục duy trì diện tích này đến năm 2030. Diện tích cho sản phẩm cao 

su từ 39.225,7 ha năm 2020 tăng lên 44.850 vào năm 2030. 

(5). Cây ngô: 

Củng cố và phát triển diện tích ngô cao sản, thực hiện chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng bố trí luận canh trên diện tích lúa 3 vụ xen giữa 2 vụ lúa là vụ ngô 

đông xuân ở những khu vực có điều kiện. Ổn định giện tích trồng ngô hàng năm 

khoảng 30.000 ha, trong đó luân canh trên đất trồng lúa kém hiệu quả khoảng 

6.600 ha, luân canh hàng năm với cây trồng khác khoảng 13.000 ha. Địa bàn 

sản xuất chủ yếu ở Bắc Bình, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh 

và Hàm Thuận Bắc. 

(6). Cây rau, đậu các loại: 

Phát triển sản xuất rau, củ, quả thực phẩm theo hướng VietGAP phục vụ 

nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh. Diện tích canh tác chuyên canh đạt 3.000 - 3.500 ha, 

diện tích trồng luân canh trên đất lúa khoảng 2.990 ha…, tổng diện tích gieo trồng 

đạt 12.000 - 15000 ha. Tỷ lệ rau an toàn đến năm 2025 đạt 55 - 60%, đến năm 

2030 đạt 90-95% sản lượng rau toàn tỉnh, trong đó trên 70% là rau hữu cơ. 

Các loại đậu thực hiện trồng xen luân canh với các cây trồng khác như sắn, 

ngô, lúa (3.000 ha) và một số cây lâu năm trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, tổng 

diện tích gieo trồng đạt khoảng 10.000 -12.000 ha. 

(7). Cây sắn: 

Chỉ phát triển ở vùng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gắn 

với bảo vệ môi trường, không trồng ở vùng có độ dốc cao và áp dụng kỹ thuật 

canh tác trên đất dốc để bảo vệ đất đai. Trồng ở vùng có độ dốc <150, trồng xen 

cây họ đậu cải tại đất và tăng thu nhập, thực hiện luân canh theo chu kỳ 3 - 4 năm 

trồng sắn năm kế tiếp trồng cây khác. Tăng cường đầu tư thâm canh, sử dụng 

giống mới có năng suất và hàm lượng tinh bột cao. Dự kiến ổn định quy mô 15 

khoảng ngàn ha, tập trung chủ yếu ở Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và 

Tánh Linh. 
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(8). Cây cà phê, hồ tiêu:  

Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.183,5 ha trồng cà phê (tại các huyện Hàm 

Thuận Bắc, Đức Linh), 1.257,6 ha hồ tiêu (tại các huyện Đức Linh, Tánh Linh),  

dự kiến trong thời gian tới ổn định diện tích hiện có, thực hiện đầu tư chăm sóc 

để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

(9). Cây ăn quả khác: 

Hiện toàn tỉnh có 44,5 ha nho, 2.773,5 ha xoài. 169,5 ha cam, 555,6 ha 

nhãn và 281,5 ha vải, chôm chôm. Định hướng thời kỳ quy hoạch mở rộng diện 

tích trên đất cây hàng năm ở những vùng có nước tưới và chuyển một số đất lúa 

1 vụ kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả thích hợp. Áp dụng và thực hiện nghiêm 

túc quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), tập trung đầu tư thâm canh để đạt 

năng suất và chất lượng sản phẩm cao đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và 

chế biến xuất khẩu. 

3.2.2. Định hướng phát triển ngành chăn nuôi 

a). Định hướng phát triển chung 

Phát triển chăn nuôi trang trại công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao gắn 

với chế biến và thị trường tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 

hoá lớn, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả và bền vững, ứng 

dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao. 

Phấn đấu tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi đạt tối thiểu 5%/năm. 

Chuyển dần chăn nuôi từ vùng mật độ dân số cao đến nơi có mật độ dân số 

thấp, hình thành phát triển các vùng chăn nuôi tập trung đảm bảo xa trung tâm 

thành thị, khu dân cư tập trung. Gắn các vùng chăn nuôi tập trung với giết mổ, 

chế biến công nghiệp tập trung, sản xuất theo quy trình khép kín hoặc có sự liên 

kết tốt giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế biến, 

xa khu dân cư, có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. 

Đến năm 2030 xây dựng được ít nhất 02 cơ sở giết mổ, chế biến tập trung quy 

mô lớn gắn với vùng chăn nuôi tập trung. 

Tập trung phát triển các nuôi chủ lực có lợi thế và khả năng cạnh tranh 

như Bò, heo, gia cầm; đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản (dê 

cừu, chim yến) 

Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm, chất độc hại trong chăn nuôi, 

bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều 

kiện an sinh xã hội. Áp dụng hệ thống quản lý kiểm soát nguy cơ ô nhiễm đất và 

nước từ chất thải chăn nuôi, đồng thời phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ các 

phụ phẩm của ngành chăn nuôi; quản lý vùng nuôi an toàn về môi trường. 
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Nâng cao năng lực vận chuyển, giết mổ tập trung theo hướng hiện đại, phát 

triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến và chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm 

nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi, đáp ứng tốt hơn cho 

nhu cầu trong tỉnh, trong vùng và xuất khẩu. 

Đến năm 2025, tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung công 

nghiệp đạt tương ứng khoảng 60% và 40%; tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm được 

chế biến so với tổng lượng thịt đạt 25 - 30%; 

Đến năm 2030, tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung công 

nghiệp đạt tương ứng khoảng 70% và 50%; tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm được 

chế biến so với tổng lượng thịt đạt 40 - 50%. 

Quy hoạch 71 vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung trên địa 

bàn 8 huyện thị, thành phố với quy mô khoảng 4.377,7 ha, cụ thể như sau: 

- Thị xã La Gi khoảng 150 ha, thuộc xã: Tân Phước, Tân Bình. 

- Huyện Tuy Phong khoảng 200 ha, thuộc xã Phan Dũng. 

- Huyện Bắc Bình khoảng 553,5 ha, thuộc các xã: Bình Tân, Bình An, Phan 

Lâm, Hải Ninh, Sông Luỹ, Sông Bình, Phan Rí Thành. 

- Huyện Hàm Thuận Bắc khoảng 1.424,24 ha, thuộc các xã: Hàm Liêm, 

Thuận Hoà, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Phú, Thuận Minh, Hàm Đức và Hàm 

Chính. 

- Huyện Hàm Thuận Nam khoảng 184 ha, thuộc các xã: Hàm Kiệm, Hàm 

Cường, Tân Lập. 

- Huyện Tánh Linh khoảng 320 ha, thuộc các xã: Đức Phú, Nghị Đức, Bắc 

Ruộng, Huy Khiêm, Đức Bình, Đức Tân, Măng Tố, Đồng Kho, Gia Huynh, Suối 

Kiết. 

- Huyện Đức Linh khoảng 1.200 ha, thuộc các xã: Đức Tín, Tân Hà, Đức 

Hạnh, Đông Hà, Trà Tân. 

- Huyện Hàm Tân khoảng 346 ha, thuộc các xã: Sông Phan, Tân Hà, Tân 

Thắng, Tân Xuân, Thắng Hải, Tân Phúc và Sơn Mỹ. 

b). Định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực 

(1). Chăn nuôi bò: 

Phát triển chăn nuôi bò theo quy mô công nghiệp gắn với phát triển đồng 

cỏ phục vụ chăn nuôi; khuyến khích phát triển nuôi bò thịt theo hình thức trang 

trại, gia trại gắn phát triển trồng cỏ để bảo đảm nguồn thức ăn; quan tâm công tác 

cải tạo giống để nâng cao thể trạng, chất lượng tại một số địa bàn có điều kiện về 

đất đai như huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tuy Phong.  
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(2). Chăn nuôi lợn: 

Phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang trại công 

nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền 

thống với các giống lợn bản địa, lợn lai giữa giống cao sản và giống bản địa. Đến 

năm 2030 đàn lợn được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 80%. 

Quy hoạch 47 vùng chăn nuôi heo tập trung công nghiệp tại địa bàn 5 huyện 

với tổng diện tích là 826,08 ha, bao gồm: Bắc Bình (20 khu, tổng diện tích 297,43 

ha), Hàm Thuận Bắc (12 khu, tổng diện tích 230,61 ha), Hàm Thuận Nam (02 

khu với diện tích 70,97 ha), Hàm Tân (03 khu với tổng diện tích 38,2 ha), Đức 

Linh (10 khu với tổng diện tích 188,87 ha). 

(3). Chăn nuôi trâu: 

Chăn nuôi trâu chủ yếu là hình thức vỗ béo, nuôi trâu thịt, giảm dần quy 

mô đàn nhất là trâu cày kéo. Phát triển nuôi trâu theo hướng trang trại, đến năm 

2030 có khoảng 20% được nuôi trong trang trại.  

Quy hoạch vùng nuôi trâu tập trung tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Đức Linh và Tánh Linh. 

(4). Chăn nuôi cừu, dê: 

Phát triển chăn nuôi đàn dê, cừu chủ yếu trong các trang trại, hộ lớn theo 

phương thức bán công nghiệp kết hợp chăn thả có kiểm soát, trong đó trên 90% 

là dê, cừu lai. 

Tiếp tục quy hoạch vùng nuôi dê, cừu ở các khu vực truyền thống của tỉnh 

như các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong và một số địa phương khác 

với quy mô hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp thức ăn và điều kiện sinh 

trưởng của vật nuôi.  

(5). Chăn nuôi gia cầm: 

Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp với khoảng 60% đàn 

gà và 40% đàn thủy cầm được nuôi theo phương thức công nghiệp, giảm tỷ trọng 

chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, nhất là tại các vùng đông dân cư. 

Địa bàn chăn nuôi: Tập trung chủ yếu ở Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc 

Bình, Hàm Tân, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam. 

Hình thức chăn nuôi: Đối với đàn gà thực hiện theo mô hình nuôi gà thả 

vườn và nuôi theo quy mô trang trại. Đối với đàn vịt cần tổ chức lại theo hướng 

nuôi nhốt có quản lý theo mô hình ao - chuồng, kiên quyết chấm dứt tình trạng 

nuôi vịt chạy đồng không có kiểm soát hoặc thả vịt tự do trên các kênh mương. 

Hình thành những trang trại tập trung nuôi thâm canh và bán thâm canh tập trung 

theo quy trình chăn nuôi khép kín. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai áp dụng rộng 

rãi các quy trình kỹ thuật chăn nuôi vịt an toàn sinh học. 
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3.2.3. Định hướng phát triển dịch vụ nông nghiệp 

Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất nông 

nghiệp và tiêu thụ nông sản. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân dịch vụ nông 

nghiệp thời kỳ 2021-2030 đạt 4,5-5,0%/năm. Khuyến khích phát triển các loại 

hình dịch vụ như sau: 

(1). Dịch vụ sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi: Tập trung vào 

các loại giống chính như giống lúa, cao su, điều, thanh long, các loại giống rau, 

hoa, cây cảnh, giống heo nạc hoá, giống bò thịt, giống gia cầm, các loại giống 

thuỷ sản, thuỷ đặc sản… Nghiên cứu, sản xuất ra giống mới, đồng thời khuyến 

khích thành lập các đại lý cung ứng giống, tư vấn về quy trình kỹ thuật trồng, 

chăm sóc… cho nông dân. 

(2). Dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp: Phát triển các đại lý phân bón, 

thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng trừ dịch bệnh, tư vấn cho người sản xuất về kỹ 

thuật, thị trường sản phẩm và đặc biệt là tư vấn về các tiêu chuẩn và quy định kỹ 

thuật cần thiết trong quá trình hội nhập quốc tế. 

(3). Dịch vụ cơ khí, vận tải nông thôn: thành lập các tổ hợp tác dịch vụ cơ 

khí nông nghiệp nhằm hỗ trợ người sản xuất trong việc làm đất, thu hoạch, bơm 

tưới và vận chuyển vật tư, sản phẩm…  

(4). Các dịch vụ khuyến nông, thú y và tư vấn nông nghiệp: phát triển các 

dịch vụ về khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật và đặc biệt là tư vấn cho người 

sản xuất về giống, mùa vụ, kỹ thuật canh tác, thị trường, giá cả… từng bước tiến 

tới các hoạt động bảo hiểm nông nghiệp. 

(5). Dịch vụ về thị trường và tiêu thụ sản phẩm: Để sản phẩm nông nghiệp 

đến được với người tiêu dùng thì dịch vụ về thị trường tiêu thụ sản phẩm là rất 

quan trọng, đặc biệt đối với các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như thanh long, 

rau, thịt bò, thịt heo… Phát triển các hình thức đại lý thu mua sản phẩm, tiếp thị, 

tư vấn để nông dân ký hợp đồng với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Tiến 

tới hình thành các trung tâm xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm của tỉnh ở 

trong nước và quốc tế, tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm có năng lực 

cạnh tranh, có khả năng xuất khẩu.  

3.2.4. Định hướng phát triển và phân bố không gian ngành lâm nghiệp 

a). Mục tiêu phát triển  

Phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để lâm nghiệp đóng góp 

ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, 

an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến 

đổi khí hậu, bảo tồn tại nguyên và đa dạng sinh học. 

Đẩy mạnh phát triển và tăng tỷ lệ rừng kinh tế, nâng cao chất lượng rừng 
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tự nhiên và rừng trồng; quản lý ổn định, bền vững quy hoạch 03 loại rừng. Đến 

năm 2030 và những năm tiếp theo ổn định diện tích với 336.357,53 ha (rừng sản 

xuất có 168.126,68 ha, rừng phòng hộ có 135.734,82 ha, rừng đặc dụng có 

32.496,03 ha).  

Tăng cường công tác trồng rừng, quan tâm trồng rừng gỗ lớn, duy trì độ 

che phủ rừng đạt 43%. Tăng cường công tác trồng lại rừng sau khai thác rừng 

trồng, trồng rừng bổ sung và trồng lại rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử 

dụng rừng, đẩy mạnh phát triển trồng và chuyển hóa rừng để kinh doanh gỗ lớn 

nhằm tăng giá trị và chất lượng rừng. 

Hình thành chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp; gắn quy hoạch vùng trồng 

rừng nguyên liệu với quy hoạch chế biến lâm sản; hỗ trợ các các công ty lâm 

nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở chế biến lâm sản có công nghệ 

hiện đại sử dụng nguyên liệu tại chỗ, chế biến các mặt hàng xuất khẩu theo mô 

hình quản lý, sử dụng rừng bền vững (FSC); sắp xếp các cơ sở chế biến đồ gỗ nội 

thất, gia dụng các địa bàn nông thôn phục vụ nhu cầu tại chỗ trên cơ sở quản lý 

chặt chẽ nguyên liệu đầu vào.  

Phát triển dịch vụ môi trường rừng, đa dạng hóa và mở rộng nguồn thu phù 

hợp với quy định của pháp luật.  

Cải thiện đời sống của người làm nghề rừng thông qua xã hội hoá và đa 

dạng hoá các hoạt động lâm nghiệp; tạo việc làm, từng bước nâng cao mức sống 

của người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa góp phần 

vào chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và xoá đói giảm nghèo trên 

địa bàn. 

b). Định hướng phát triển lâm nghiệp 

(1). Về quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng: 

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; phục hồi và nâng 

cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung cấp các 

dịch vụ môi trường rừng, trong đó: đối với rừng đặc dụng đảm bảo hài hòa giữa bảo 

tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và phát 

triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển dịch vụ môi trường rừng và các 

mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp; thực hiện các hoạt động 

giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng 

cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài  nguyên rừng. 

Giữ ổn định diện tích quy hoạch rừng tự nhiên, không chuyển diện tích 

rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển có nguồn gốc đầu tư từ ngân sách nhà nước 

sang mục đích khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh 

hoặc các dự án đặc biệt, câp thiêt do Thủ tướng Chính phủ quyết định). Hoàn 
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thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho 

phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự; đảm 

bảo đủ các điều kiện để tổ chức quản lý bảo vệ rừng và phát triển bền vững tài 

nguyên rừng. 

Đẩy mạnh gắn kết giữa bảo tồn và phát triển với sự tham gia tích cực của 

các bên liên quan trong quản lý rừng như: xây dựng các mô hình gắn kết cộng 

đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích công bằng vào công tác quản lý rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ thông qua cách tiếp cận quản lý hợp tác thích ứng nhằm 

nâng cao mức độ tham gia của các cộng đồng địa phương, giảm xung đột và nâng 

cao hiệu quả quản lý; đẩy mạnh cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

Tăng cường năng lực quản trị rừng cho các chủ rừng thông qua việc thiết 

lập hệ thống giám sát và đánh giá tài nguyên rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thông tin trong quản lý 

ngành lâm nghiệp. Nâng cao năng lực để các chủ rừng quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng hiệu quả, đến năm 2030, 100% các chủ rừng là tổ chức có đủ năng lực 

theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

(2). Về phát triển rừng: 

Phát triển vùng rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng 

rừng gỗ lớn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào phát triển rừng thông qua các cơ 

chế, chính sách khuyến khích về đất đai, tín dụng, bảo hiểm, thuế, thị trường. 

Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng sản xuất theo hướng 

tối ưu hóa hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị lâm sản thông qua việc đẩy mạnh 

ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm: xác định cơ cấu cây trồng, loài cây trồng 

phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu, có giá trị kinh tế cao và phù hợp mục đích 

kinh doanh và công nghệ khai thác, chế biến; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử 

dụng giống chất lượng cao, trồng rừng thâm canh gỗ lớn, cơ giới hóa và công 

nghệ cao trong các khâu sản xuất (xử lý thực bì, làm đất, chăm sóc, phòng chống 

sâu bệnh, lửa rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản...). 

Bảng 31. Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 

TT 
Huyện/thị 

xã/thành phố 

Diện tích 03 

loại rừng đến 

năm 2030 

Theo chức năng rừng 

Rừng phòng 

hộ 

Rừng đặc 

dụng 

Rừng sản 

xuất 

  Toàn tỉnh  336.357,53 135.734,82 32.496,03 168.126,68 

1 Tuy Phong  168.126,68 6.087,60  20.711,07 

2 Bắc Bình 89.593,59 6.087,60  46.227,74 

3 Hàm Thuận Bắc  65.807,26 6.087,60  46.227,74 
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TT 
Huyện/thị 

xã/thành phố 

Diện tích 03 

loại rừng đến 

năm 2030 

Theo chức năng rừng 

Rừng phòng 

hộ 

Rừng đặc 

dụng 

Rừng sản 

xuất 

4 TP. Phan Thiết 1.865,03 2,39   1.862,64 

5 Hàm Thuận Nam 1.865,03 10.146,74 17.896,57 22.324,42 

6 Hàm Tân 1.865,03   5.175,71  

7 TX La Gi 1.400,35   1.400,35 

8 Tánh Linh  67.029,46 13.980,24 14.599,46 38.449,76 

9 Đức Linh 6.087,60 2.473,53  3.614,07 

10 Phú Quý 6.087,60 135,26   

Phát triển hệ thống rừng đặc dụng, bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen 

cây rừng, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu duy trì cân bằng 

sinh thái và phát triển lâm nghiệp bền vững. 

Tổ chức thực hiện Đề án trồng 10 triệu cây xanh nhằm mục đích vừa cung 

cấp gỗ và nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, vừa phòng hộ, bảo vệ môi 

trường, cải thiện cảnh quan (tại các đô thị, vùng nông thôn, công sở, trường học, 

bệnh viện, khu di tích lịch sử...) và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước. 

Đẩy mạnh trồng và phục hồi rừng tại các khu vực phòng hộ, đầu nguồn, 

nơi có nguy cơ sạt lở. 

(3). Khai thác và chế biến lâm sản: 

Khai thác rừng: Thực hiện theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về quản ý, truy 

xuất nguồn gốc lâm sản. 

Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tại những nơi có khả năng cung 

cấp đủ nguyên liệu, ổn định, giao thông thuận lợi, kết cấu hạ tầng đồng bộ.  Đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp chế biến gỗ và thương mại sản phẩm gỗ, nhất là gỗ 

rừng trồng thành ngành hàng quan trọng, làm động lực phát triển kinh tế lâm 

nghiệp của tỉnh.  

Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành 

lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, 

phát triển đồng bộ các khâu của chuỗi giá trị lâm sản từ sản xuất, khai thác, chế 

biến đến tiêu thụ gắn với vùng nguyên liệu tập trung.  

Phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến lâm sản theo hướng ứng 

dụng công nghệ hiện đại, thông minh, hiệu quả, an toàn, ít phát thải và bền vững. 
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Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến lâm 

sản. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm chế biến phù hợp nhu 

cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.  

Thực hiện thu hút đầu tư các cơ sở chế biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu 

đặc biệt thu hút vào khu công nghiệp Phan Thiết, Hàm Kiệm; các cụm công 

nghiệp có điều phù hợp chế biến gỗ. Thực hiện sắp xếp lại các cơ sở chế biến 

gỗ trên địa bàn theo hướng di dời, vận động các doanh nghiệp doanh nghiệp, 

hộ dân cư có địa điểm hoạt động không phù hợp (nằm gần khu dân cư, không 

đảm bảo vệ sinh môi trường, gần ranh rừng tự nhiên…) vào các khu, cụm công 

nghiệp.  

Tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030, không khai 

thác gỗ từ rừng tự nhiên; Đẩy mạnh gây trồng, sử dụng lâm sản ngoài gỗ, tập trung vào 

các nhóm sản phẩm có thế mạnh, có giá trị kinh tế như: mây, tre, dược liệu… 

3.2.5. Định hướng phát triển và phân bố không gian ngành thủy sản 

a). Mục tiêu phát triển  

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng trong khối nông, lâm 

nghiệp và thủy sản của tỉnh, sản xuất quy mô hàng hóa lớn gắn với tiến trình công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi 

khí hậu; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, 

hiệu quả cao; có uy tín, thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với các 

quy định chung của nghề cá trong nước, trong khu vực và trên thế giới; nâng cao 

đời sống của người dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc 

lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành thủy sản của tỉnh đạt trên 4,0%/năm, 

trong đó, giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng 3,5-4,0%, giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 

4,0-4,5%. 

- Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 250.000 tấn/năm; trong đó sản lượng nuôi 

trồng thủy sản đạt trên 25.000 tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 225.000 tấn.  

- Sản lượng sản xuất giống tôm nước lợ đạt trên 35 tỷ con, trong đó trên 

80% chất lượng cao, được cấp chứng nhận và tham gia vào chuỗi truy xuất nguồn. 

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 200 triệu USD vào năm 2025 và 

trên 250 triệu USD vào năm 2030.  

b). Định hướng phát triển và phân bố không gian  

(1). Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

(i). Khai thác thủy sản: 
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Tiếp tục giảm số lượng tàu thuyền công suất nhỏ, tăng tàu cỡ lớn phục vụ 

đánh bắt xa bờ. Cụ thể: tàu có chiều dài trên 15 m tăng từ 1.926 chiếc năm 2020 

lên 2.600 chiếc năm 2030; Tàu có kích thước dưới 15 m giảm từ 4.844 chiếc năm 

2020 xuống còn 2.400 chiếc năm 2030. 

Công suất tàu thuyền tăng từ 178CV/tàu năm 2020 lên 250CV/tàu năm 

2030, đưa tổng công suất tàu thuyền của tỉnh đạt 1.250.000 Cv. 

Sản lượng khai thác đến năm 2030 đạt trên 225.000 tấn.  

Sản lượng khai thác nội địa ổn định (tăng không đáng kế) do công tác bảo 

vệ nguồn lợi sẽ được tăng cường, hình thành các khu bảo vệ, cấm khai thác theo 

thời vụ, do đó nguồn lợi sẽ duy trì ổn hđịnh và từng bước phát triển trong những 

năm tiếp theo. 

Ngư trường hoạt động: 

- Khai thác xa bờ: Tập trung ở các ngư trường truyền thống phu vực Trường 

Sa, Hoàng Sa và khu vực giữa biển Đông, Đông Nam bộ và khu vực Vịnh Bắc bộ. 

- Khai thác vùng lộng và ven bờ: Tập trung khu vực Mũi Điện, Phú Quý, 

Côn Sơn và tuyến biển ven bờ của tỉnh. 

(ii). Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

- Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu bảo 

tồn biển cấp Quốc gia là Khu bảo tồn biển Hòn Cau. 

- Thành lập mới Khu bảo tồn biển Phú Quý và đưa vào hoạt động trong 

giai đoạn 2021-2025. 

- Giao quyền quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu vực ven bờ cho các tổ 

cộng đồng quản lý. Mở rộng diện tích tổ đồng quản lý lên 200 km2 đến năm 2030. 

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, khoanh vùng các hệ sinh thái đặc thù như 

rạn đá ngầm, san hô mềm, các loài thủy sản sống rạn để bảo tồn. 

- Tổ chức điều tra, nghiên cứu trên hệ thống sông hồ lớn của tỉnh để khoanh 

khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu cấm khai thác có thời hạn và đường di cư sinh 

sản của các giống loài thủy sản. 

(2). Nuôi trồng thủy sản và sản xuất tôm giống 

(i). Nuôi trồng thủy sản: 

Quy mô diện tích nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định, vùng nuôi nước lợ 

ven biển không mở rộng, chỉ mở rộng diện tích nuôi biển, đồng thời cơ cấu lại 

các hình thức nuôi, trong đó nâng diện tích nuôi quảng canh cải tiến lên Bán thâm 

canh và thâm canh để tăng năng suất, sản lượng. 
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Bảng 32. Diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 

Đơn vị: ha 

TT Danh mục 2020 2025 2030 

Tăng 

trưởng BQ 

(%/năm) 

I Diện tích nước mặn, lợ 875 1.200 1.600 6,2 

1 Nuôi cá 0 200 500 20,1 

2 Nuôi tôm 846 950 950 1,2 

3 Nuôi các loài khác  50 150 24,6 

II Diện tích nước ngọt 1.924,30 2.000 2.000 0,4 

1 Nuôi cá 1.750 1.800 1.800 0,3 

2 Nuôi TS khác 174.30 200 200 1,4 

 Tổng số 2.799,30 3.200 3.600 2,5 

 DT nuôi BTC, TC 1.222,40 1700 2.400 7,0 

 DT nuôi QC, QCCT 1.576,90 1.500 1.200 -2,7 

Diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh tăng trung bình 2,6%/năm trong toàn 

giai đoạn, trong đó chủ yếu là tăng diện tích nuôi nước mặn, lợ (6,2%/năm. Diện 

tích nuôi bán thâm canh và thâm canh cũng tăng trung bình 7.0%/năm, trong khi 

diện tích nuôi quảng canh cải tiến giảm trung bình 2,7%/năm. 

Nhìn chung, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng chủ yếu là sẽ tăng ở nuôi 

biển, ở những nơi có điều kiện thuận lợi và không xung đột với các ngành kinh 

tế khác, đặc biệt là du lịch. 

Các đối tượng nuôi biển chủ yếu cá biển, nhuyễn thể và rong biển. 

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng trung bình 7,6%/năm trong giai đoạn 

2021-2030, tăng cao hơn so với tăng diện tích (2,5%/năm). Điều này là do diện tích 

nuôi bán thâm canh và thâm canh được mở rộng, đồng thời sẽ áp dụng các công 

nghệ mới vào sản xuất để tăng năng suất và sản lượng nuôi trung bình của tỉnh tăng 

lên 6,9 tấn/ha/năm vào năm 2030, cao hơn 4,3 tấn/ha/năm vào năm 2020. 

(ii). Sản xuất tôm giống: 

Sản xuất giống tôm ở Bình Thuận tập trung chủ yếu ở Tuy Phong, và quy 

mô sản xuất liên tục được mở rộng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu nuôi thương 

phẩm trong nước. 

Năm 2030, tổng số cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ tăng lên 160 cơ sở 

(tăng 12 cơ sở so với năm 2020), trong đó, tôm chân trắng tăng từ 73 sơ sở lên 80 

cơ cở; ương dưỡng tăng từ 51 cơ sở lên 56 cơ sở và tôm sú giữ ổn định 24 cơ sở. 

Sản lượng sản xuất giống tăng lên 35 tỷ con, trong đó tôm chân trắng 31 tỷ 

con và tôm sú 4 tỷ con giống. 
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3.2.6. Định hướng phát triển và phân bố không gian diêm nghiệp 

a). Mục tiêu phát triển  

Phát huy tốt lợi thế về điều kiện tự nhiên, ổn định diện tích vùng sản xuất 

muối công nghiệp theo quy hoạch và duy trì, củng cố các đồng muối thủ công 

đảm bảo về môi trường. Phát triển sản xuất, chế biến muối đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Đảm bảo đủ 

muối đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong sinh hoạt của nhân dân, làm nguyên liệu 

cho các ngành công nghiệp, từng bước thay thế nhập khẩu và xuất khẩu những 

sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. 

b). Định hướng phát triển và phân bố không gian  

Duy trì diện tích sản xuất muối là 975 ha, trong đó muối thủ công của diêm 

dân 80,5 ha, diện tích sản xuất muối công nghiệp 717 ha, diện tích sản xuất muối 

sạch 177,5 ha. Đến năm 2030, nâng diện tích sản xuất muối sạch tăng thêm ít nhất 

30% so với hiện nay.  

Vùng sản xuất muối: tiếp tục duy trì 4 cánh đồng muối tại huyện tuy Phong 

và huyện Hàm Thuận Nam, cụ thể như sau:  

- Đồng muối Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong): diện tích sản xuất muối 567,5 

ha, trong đó, diện tích sản xuất muối công nghiệp 560 ha, diện tích sản xuât muối 

sạch 7,5 ha. 

- Đồng muối Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam: Diện tích sản xuất muối 

đến năm 2030 còn lại khoảng 40,20 ha, tập trung sản xuất muối sạch.  

- Đồng muối Chí Công (huyện Tuy Phong): Diện tích sản xuất muối 80,5 

ha, trong đó, diện tích sản xuất muối thủ công của diêm dân 40,5 ha, diện tích sản 

xuất muối sạch 40 ha. 

- Đồng muối Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam: Diện tích sản xuất muối 

đến năm 2030 còn lại khoảng 40,20 ha, tập trung sản xuất muối sạch. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng các đồng muối theo hướng phát triển bền 

vững đặc biệt là hệ thống hạ tầng phục vụ cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học 

công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng muối.  

Đẩy mạnh công nghiệp chế biến muối. Cải tạo, nâng cấp các dây chuyền 

chế biến muối hiện có, mở rộng dây chuyền chế biến muối, áp dụng công nghệ 

tiên tiến, hiện đại vào sản xuất muối để nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Muối sản xuất trên địa bàn chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và trong nước, phục 

vụ cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, chế biến thuỷ hải sản, công nghiệp hoá 

chất, sản xuất thực phẩm… 
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3.3. Phương hướng phát triển dịch vụ, thương mại 

3.3.1. Bố trí không gian phát triển dịch vụ, thương mại   

a). Phát triển dịch vụ, thương mại tại khu vực đô thị 

Hệ thống thị trường đô thị bao gồm chùm đô thị trung tâm thành phố Phan 

Thiết, Thị xã La Gi, Phan Rí Cửa, hệ thống đô thị phía Nam, hệ thống đô thị phía 

Bắc và hệ thống đô thị phía Tây thành phố Phan Thiết với các công ty chuyên 

doanh lớn tập trung bán buôn trong các trung tâm phân phối, các trung tâm thương 

mại, siêu thị và, chợ đầu mối. Xây dựng các hệ thống cửa hàng, cửa hiệu, kiot, 

các phố chợ, các đường chuyên doanh thương mại, tạo nên một mạng lưới kinh 

doanh sầm uất. Kết hợp các phố thương mại, phố đi bộ với các điểm du lịch nhằm 

thu hút khách du lịch. Thu hút các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư phát triển hệ 

thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. 

b). Phát triển dịch vụ, thương mại tại khu vực nông thôn 

Phát triển đa dạng các loại hình thương mại trên địa bàn nông thôn nhằm 

đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng, vật tư phục vụ sản xuất cho nhân 

dân, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Từng bước 

xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, hình 

thành và củng cố các vùng sản xuất chuyên canh. Các hoạt động kinh doanh, dịch 

vụ thương mại bám sát việc sản xuất hàng hoá ở các vùng sản xuất chuyên canh 

cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, chế biến, các làng nghề truyền thống... 

Tại các cụm kinh tế thương mại dịch vụ trên địa bàn các huyện, cần phát triển các 

cơ sở thu mua, phân loại, sơ chế, đóng gói, thu gom hàng hoá từ các hộ sản xuất 

cung cấp cho các nhà máy chế biến hoặc các doanh nghiệp lớn. 

Từng bước phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương 

mại ở nông thôn trên cơ sở liên kết một số cửa hàng bán lẻ độc lập và thu hút các 

hộ kinh doanh cá thể ở các thị trấn, thị tứ, trung tâm xã vào các chuỗi của hàng 

tiện lợi từ các khu vực thành thị có tầm ảnh hưởng lớn. 

c). Phát triển dịch vụ, thương mại tại khu vực miền núi, vùng cao 

Hình thành các cụm kinh tế, thương mại, dịch vụ gắn với các trung tâm 

huyện, trung tâm cụm xã, là đầu mối giao thông và gắn với hệ thống chợ.  

Phát triển thị trường nông thôn miền núi gắn với việc tổ chức tốt hệ thống chợ 

cụm xã và các cụm thương mại, dịch vụ tại các trung tâm dân cư, vừa đảm bảo mua 

bán hàng hoá và phục vụ hàng chính sách, vừa kết hợp hoạt động thương mại với 

giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc. Tổ chức thị trường có sự kết hợp chặt chẽ 

với chính sách bảo trợ, bảo hiểm sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện phát triển 

các vùng sản xuất chuyên canh, phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại. 
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d). Các trung tâm đầu mối dịch vụ, thương mại liên vùng 

Hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ - thương mại theo 4 vùng như sau: 

- Vùng Trung tâm: bao gồm thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, 

huyện Hàm Thuận Nam, huyện đảo Phú Quý, với hạt nhân phát triển là thành phố 

Phan Thiết, kết nối với không gian các đô thị vệ tinh như Ma Lâm, Thuận Nam, 

Tân Thành... Phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch chất lượng 

cao tầm khu vực và quốc tế; Phát triển trung tâm đô thị tổng hợp với trọng tâm là 

thương mại - dịch vụ - du lịch tại thành phố Phan Thiết. 

- Vùng Đông Bắc: bao gồm huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, hạt nhân 

là đô thị Phan Rí Cửa - Liên Hương, kết nối với các đô thị trong vùng là Hòa 

Thắng, Chợ Lầu, Lương Sơn, Vĩnh Tân... Phát triển các trung tâm thương mại - 

dịch vụ - du lịch chất lượng cao hỗ trợ vùng trung tâm tại khu vực Chợ Lầu - 

Phan Rí Cửa - Liên Hương.  

- Vùng Tây Nam: bao gồm Thị xã La Gi và huyện Hàm Tân, hạt nhân là đô 

thị La Gi, kết nối với các đô thị trong vùng như Sơn Mỹ, Tân Minh, Tân Nghĩa. 

Phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch chất lượng cao hỗ trợ vùng 

trung tâm tại khu vực La Gi. 

- Vùng Tây Bắc: bao gồm huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, hạt nhân là 

đô thị Võ Xu, kết nối với các đô thị trong vùng như thị trấn Lạc Tánh, thị trấn 

Đức Tài... Kết hợp trung tâm đầu mối dịch vụ - thương mại gắn với sản xuất nông 

nghiệp với Trung tâm logicstic cấp vùng phía Tây Bắc. 

3.3.2. Giải pháp thực hiện phát triển dịch vụ, thương mại 

a). Giải pháp về huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng dịch 

vụ, thương mại 

(1). Nguồn vốn xây dựng chợ:  

Nhà nước chủ trương phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương nhằm hỗ 

trợ xây dựng các chợ đầu mối có quy mô cấp vùng, chợ thuộc các vùng kinh tế 

khó khăn, miền núi, hải đảo. Các hệ thống chợ khác huy động từ nguồn vốn của 

các hộ kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, từ các quy hỗ trợ, vốn tích 

luỹ của các đơn vị chủ đầu tư xây dựng chợ thu từ hoạt động đầu tư, kinh doanh 

chợ, nguồn vốn hợp pháp khác. 

(2). Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại:  

Cần tập trung một lượng vốn lớn để xây dựng hệ thống TTTM và siêu thị 

trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 nên để đảm bảo có đủ vốn đầu tư 

các hạng mục công trình như dự kiến cần tích cực huy động vốn, thu hút vốn và 

phân định sử dụng theo hướng: 

- Đối với nguồn vốn ngân sách: Đảm bảo khả năng đầu tư ổn định và lâu 
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dài, hàng năm và dài hạn cần xây dựng kế hoạch ngân sách dành cho việc đầu tư 

xây dựng TTTM, siêu thị theo quy hoạch; nguồn vốn này chỉ nên tập trung vào 

các công việc: Hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng bên 

ngoài như: Đường giao thông, hệ thống điện và cấp thoát nước. 

- Đối với nguồn vốn đầu tư xã hội: Để tăng cường huy động các nguồn vốn 

đầu tư xã hội vào xây dựng các TTTM và siêu thị, cần phải thực hiện theo một 

trong các hướng sau: Nhà nước (địa phương) đứng ra làm chủ đầu tư để đảm bảo 

khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội, hoặc có chính sách khuyến khích 

các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau đứng 

ra đầu tư, tổ chức quản lý kinh doanh.  

(3). Đối với hội chợ triển lãm thương mại:  

Việc đầu tư xây dựng các cơ sở tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cố 

định và chuyên dụng, các địa điểm tổ chức hội chợ thương mại khác do nhà nước 

đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách trung ương và địa phương hoặc các nguồn vốn 

khác do nhà nước phân bổ, cần áp dụng những giải pháp, chính sách phù hợp với 

tính chất sản phẩm dịch vụ, khả năng chi trả cho giá dịch vụ của người sử dụng, 

thực trạng về năng lực vốn và đặc điểm sử dụng vốn của các tổ chức, thương nhân 

cung cấp dịch vụ này. 

(4). Đối với trung tâm logistics, kho bãi:  

Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng đối với khu vực được quy hoạch phát triển 

dịch vụ vận tải, giao nhận, kho bãi… tập trung để cho các doanh nghiệp thuê 

quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng (mặt bằng, giao thông, điện, nước...). Đối với 

các khu vực quy hoạch cho doanh nghiệp thuê quyền sử dụng đất để tự đầu tư cơ 

sở hạ tầng và các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động cung cấp hàng 

hoá, dịch vụ thì cần có những quy định rõ ràng về quy mô đầu tư, chủng loại hàng 

hoá, dịch vụ cung ứng và những ưu đãi cụ thể của tỉnh. Hỗ trợ, hướng dẫn doanh 

nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, trước hết là các sản phẩm lợi thế xuất 

khẩu của tỉnh trên thị trường trong và ngoài nước. 

b). Giải pháp về khoa học công nghệ trong hoạt động thương mại 

Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động dịch vụ 

thương mại, phân phối hàng hóa, đặc biệt là ứng dụng để phát triển bền vững và 

ứng dụng trên nền tảng số, thanh toán điện tử… 

Hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ thương mại vừa và nhỏ tiến hành đổi mới 

kỹ thuật, công nghệ kinh doanh; thúc đẩy việc áp dụng kỹ thuật quản lý kinh doanh 

hiện đại, nâng cao khả năng áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại. 

Vận dụng tối đa các biện pháp tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 

thương mại tiến hành điều chỉnh cơ cấu, hỗ trợ có trọng điểm việc áp dụng và mở 
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rộng các phương thức phân phối hiện đại. Có chính sách hỗ trợ về tài chính và về 

sử dụng đất, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp kinh doanh theo dạng 

chuỗi, đặc biệt là xây dựng mạng lưới từ thành thị đến nông thôn, chỉ đạo các 

doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin thay thế các phương thức 

nghiệp vụ truyền thống, áp dụng kỹ thuật quản lý hiện đại, nâng cao hiệu suất 

quản lý, hạ thấp chi phí, khuyến khích các doanh nghiệp thương mại phát triển 

thương mại điện tử. 

c). Giải pháp về thị trường 

Thúc đẩy, mở rộng thị trường nội tỉnh thông qua việc tổ chức tốt các kênh 

phân phối vật tư, hàng tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm lợi thế của địa phương. Tổ 

chức nghiên cứu thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại với các thị trường 

trọng điểm (đặc biệt là thị trường TP Hồ Chí Minh), thị trường các tỉnh lân cận 

để xác định lợi thế so sánh và khả năng giao lưu thương mại để có hướng điều 

chỉnh phù hợp cơ cấu sản xuất và thương mại của mình. Đẩy mạnh đầu tư xây 

dựng các hạ tầng thương mại theo lộ trình quy hoạch.  

Phát triển các liên kết giữa các thương nhân trong tỉnh với các doanh nghiệp 

sản xuất của các tỉnh bạn theo từng ngành, từng loại sản phẩm, phát triển các liên 

kết theo chiều ngang giữa các doanh nghiệp thương mại của tỉnh và các doanh 

nghiệp của các tỉnh, thành phố khác để đẩy mạnh quá trình tập trung hoá nguồn 

lực và mạng lưới kinh doanh hình thành các chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối 

chuyên nghiệp. 

Thúc đẩy phát triển thương mại vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, đầu tư xây dựng chợ, tổ chức cung ứng các mặt hàng chính sách, tổ chức 

đưa hàng tiêu dùng bán lẻ tại các thị trường ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lân thương 

mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu 

dùng. 

Duy trì thị trường truyền thống, nghiên cứu mở rộng thêm các thị trường 

mới để đẩy mạnh xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường. Tăng cường xúc 

tiến thương mại ở thị trường nước ngoài, tham gia các hội chợ, triển lãm khu vực 

và quốc tế cho từng mặt hàng có lợi thế của tỉnh. 

Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan đại diện thương mại Việt nam 

ở nước ngoài để giới thiệu, chào bán hàng xuất khẩu của tỉnh, hỗ trợ các doanh 

nghiệp ứng phó, giải quyết tháo gỡ các rào cản kỹ thuật trong hoạt động xuất 

khẩu. 

Khuyến khích khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, 

liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và phát triển hệ thống phân 

phối hiện đại, từ đó tăng cường khả năng mở rộng thị trường ra cho các sản phẩm, 



408 

hàng hoá có lợi thế của tỉnh. 

Chú trọng tới cấp độ/trình độ công nghệ và xuất xứ công nghệ của các dự 

án đầu tư theo hướng sản phẩm tạo ra phải đạt được tiêu chuẩn chất lượng phù 

hợp với một hay một vài thị trường xuất khẩu hay sẽ được hưởng ưu đãi mậu dịch 

do xuất xứ công nghệ mang lại. 

d). Giải pháp xây dựng văn minh thương mại 

Đẩy mạnh thu hút các đầu tư xây dựng các hạ tầng thương mại hiện đại 

(TTTM, siêu thị, trung tâm logistics); xây dựng các hạ tầng thương mại hiện đại, 

phù hợp với kiến trúc và quy hoạch. 

Tập trung phát triển, hoàn thiện mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh; sắp xếp, 

xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm không nằm trong quy hoạch, chợ lấn chiếm lòng đường. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, lập lại trật tự các hoạt động kinh doanh 

trong đô thị; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi tụ tập 

buôn bán không hợp vệ sinh, gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn các hình thức 

mua sắm văn minh, hiện đại, đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm, nhanh gọn. 

Tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường. 

e). Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Hỗ trợ tổ chức các lớp học để nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, 

thương mại điện tử, các chương trình tư vấn về kinh doanh, phát triển thương 

hiệu… cho các doanh nghiệp. 

Phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo 

trình đào tạo về bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, các kiến thức mới, kỹ thuật và 

công nghiệ mới về quản lý và nghiệp vụ kinh doanh cho lao động ngành 

thương mại. 

Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp 

trong lĩnh vực thương mại, sắp xếp lại và nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ 

quản lý Nhà nước. 

Xây dựng các cơ chế khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề, mở rộng 

dạy nghề bằng nhiều hình thức thích hợp. Có chính sách đào tạo nghề cho lao 

động thương mại chuyển đổi từ nông nghiệp; tổ chức tốt các hình thức xúc tiến, 

hỗ trợ và giới thiệu việc làm. 

Đối với vấn đề đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tại các chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại… cần phân hạng và có kế hoạch đào tạo phù hợp 

với trình độ và độ tuổi của người lao động. Khuyến khích và tạo điều kiện cho 

các nhà quản lý được tham quan, học tập kinh nghiệm ở các cơ sở trong nước và 

nước ngoài… 
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Chú trọng đào tạo nghề để có đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, nhân 

viên nghiệp vụ lành nghề đủ khả năng nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương 

tiện kỹ thuật và công nghệ, nhất là tại các cơ sở thương mại hiện đại. 

Tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài nước để hỗ trợ đào tạo cho các 

doanh nghiệp, trong đó phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ 

ngân sách nhà nước. 

f). Giải pháp về hợp tác quốc tế, khu vực và các địa phương khác 

Đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển thương mại với các địa 

phương trong và ngoài nước, trước hết là với các tỉnh, thành phố vùng Đông 

Nam bộ, để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, hình thành các hệ thống phân phối 

hiệu quả. 

Khuyến khích khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công 

ty, tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài liên doanh, liên kết với các doanh 

nghiệp của tỉnh xây dựng và phát triển hệ thống phân phối hiện đại. 

3.4. Phương hướng phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

3.4.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng nền giáo dục mở, hiện đại và hội nhập, đảm bảo cơ hội để mọi 

người dân được tiếp cận đối với các loại hình, dịch vụ giáo dục và đào tạo từ cơ 

bản đến chất lượng cao ở tất cả các bậc học (từ mầm non đến giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên).  

Phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học theo hướng hội nhập. Tập 

trung thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư, phát 

triển giáo dục đại học, sau đại học. Tạo nền tảng vững chắc để hình thành đội 

ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương 

cũng như cung ứng nhân lực cho vùng và cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, 

Bình Thuận trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu 

của vùng và cả nước. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Giáo dục mầm non 

- Tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 35% năm 2025, 40% 

vào năm 2030. Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 95% năm 2025, 

đạt 97% vào năm 2030. Duy trì vững chắc thành quả hoàn thành phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2030. 

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục mầm non đạt 30% năm 2025, 35% 
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vào năm 2030. Phấn đấu nâng tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia khoảng 

50% năm 2025 và 75% năm 2030. 

- Phấn đấu nâng tỷ lệ phòng học và phòng chức năng được xây dựng kiên 

cố đạt 80% vào năm 2025 và đạt 95% vào năm 2030. 

- Phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu 

cầu giáo dục ở mỗi giai đoạn. Nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ Cao đẳng 

sư phạm trở lên đạt 90% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030. Khuyến khích 

các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng 

Anh, phấn đấu đến năm 2025, 25% trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh và đạt 

50% vào năm 2030. 

(2). Giáo dục cấp Tiểu học (TH): 

- Duy trì thành quả đã đạt được của phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù 

chữ, tiến tới hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 vào năm 2030; Tỷ lệ 

trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 98% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030.  

- Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống 0,01% vào năm 2025 (hiện nay là 

0,02%), phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn tình trạng học sinh bỏ học;  

- Nâng tỷ lệ phòng học và phòng chức năng xây dựng kiên cố đạt 95% vào 

năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030;  

- Đảm bảo đủ giáo viên cả về số lượng cũng như cơ cấu bộ môn; nâng tỉ lệ 

đạt chuẩn của giáo viên đạt 100% vào năm 2025 và giữ vững tỷ lệ đó trong những 

năm tiếp theo, trong đó tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 20% năm 2025 và 35% năm 

2030. 100% các trường triển khai dạy môn ngoại ngữ tiếng Anh. 

(3). Giáo dục cấp Trung học cơ sở (THCS):  

- Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 vào năm 2030; Tỷ lệ học 

sinh đi học đúng độ tuổi là 95% vào năm 2025 và đạt khoảng 98-99% vào năm 

2030; tỷ lệ học sinh THCS bỏ học là 0,30% vào năm 2025 (năm học 2019-2020 

là 0,98%); phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn tình trạng học sinh bỏ học;  

- Đảm bảo đủ giáo viên về số lượng và cơ cấu; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 

80% năm 2025 và 85% năm 2030. 100% các trường triển khai dạy môn ngoại 

ngữ tiếng Anh.  

- Tỷ lệ trường THCS đạt chuẩn quốc gia khoảng 60% năm 2025 (2020 là 

55,38%) và 65% năm 2030; Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95% năm 2025 và 100% 

năm 2030; 

(4). Giáo dục cấp Trung học phổ thông (THPT):  

- Tỷ lệ huy động học sinh cấp THPT đến trường đúng độ tuổi đạt 65% năm 

2025 (năm 2020 là 60,4%) và đạt khoảng 70-72% đến năm 2030. Tỷ lệ học sinh 
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trung học phổ thông bỏ học ở mức 0,20% năm 2025 (năm 2019 là 0,44%); đến 

năm 2030, cơ bản không còn tình trạng học sinh bỏ học.  

- Thực hiện hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau cấp THCS: đạt 50% 

học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập 

theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025 và tiếp tục thực hiện 

công tác hướng nghiệp đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động vào năm 2030. 

Năm 2030, 100% các trường triển khai dạy tiếng Anh. 

- Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia khoảng 60% vào năm 2025 và 

65% vào năm 2030; Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%. 

(5). Giáo dục thường xuyên:  

Đến năm 2030, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân tham gia các lớp học 

xoá mù chữ; đảm bảo tất cả đối tượng học sinh/người dân đã tốt nghiệp trung học 

cơ sở nhưng chưa học trung học phổ thông (có nhu cầu) đều được tham gia học 

các chương trình giáo dục thường xuyên. 

(6). Giáo dục nghề nghiệp  

- Đến năm 2025, toàn tỉnh có 01 Trường cao đẳng; 01 Trường trung cấp; 

09 Trung tâm GDNN và Giáo dục Thường xuyên. Đến năm 2030, nâng cấp 

trường Trung cấp Bách khoa miền Nam thành trường Cao đẳng Bách khoa miền 

Nam thành trường Cao đẳng du lịch Mũi Né. Kêu gọi tư nhân đầu tư một số Trung 

tâm dạy nghề, Trường trung cấp, cao đẳng đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của 

tỉnh.   

- Nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, phấn 

đấu đến năm 2025 đào tạo nghề nghiệp cho khoảng 50.000 người, trong đó trình 

độ cao đẳng, trung cấp là 8.500 người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 41.500 

người. Tương ứng, đến năm 2030 đạt khoảng 70.000 người (cao đẳng, trung cấp 

20.000 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 50.000 người).   

- Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế qua đào tạo 

(có bằng cấp chứng chỉ) đạt khoảng 31-32% vào năm 2025 và đạt 39 - 40% vào 

năm 2030. 

(7). Giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực 

Đến năm 2030, ngoài Trường đại học Phan Thiết, sẽ phát triển thêm ít nhất 

01 trường đại học hoặc 01 học viện, tạo thành mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

kết hợp với hệ thống cơ sở GDNN thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho vùng và cả nước. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050  

Hình thành nền giáo dục hiện đại, hội nhập, đảm bảo sự liên thông giữa tất 

cả các cấp học, ngành học. Trong đó, các cơ sở giáo dục công lập đóng vai trò 
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quan trọng tạo cơ hội để mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục 

và đào tạo cơ bản và một phần dịch vụ giáo dục và đào tạo chất lượng cao, dịch 

vụ giáo dục và đào tạo đặc thù. Các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập cùng 

với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập đảm nhiệm vai trò cung cấp dịch vụ 

đào tạo chất lượng cao. Tạo nền tảng cơ sở để tỉnh hiện thực hoá mục tiêu “nâng 

cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong bối cảnh mới. 

3.4.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới giáo 

dục và đào tạo  

a). Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

(1). Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tuân thủ 

các tiêu chí/nguyên tắc theo các quy định96 như sau:  

- Cấp mầm non:  

Xây dựng các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp và 

tối đa 20 nhóm, lớp; đối với các xã thuộc vùng khó khăn cần đảm bảo quy mô tối 

thiểu 05 nhóm, lớp. Diện tích đất xây dựng trường/điểm trường đạt mức bình 

quân tối thiểu 12m2/cháu; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm, các đô 

thị có quỹ đất hạn chế bình quân tối thiểu 10m2/cháu. 

Không thành lập mới các cơ sở giáo dục mầm non công lập; sắp xếp giảm 

thiểu các điểm trường lẻ nhằm đảm bảo cho trẻ được chăm sóc, giáo dục ở các 

điểm trường tập trung, điểm trường trung tâm. 

Khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Việc 

đầu tư xây dựng cần đáp ứng các tiêu chí/nguyên tắc nêu trên. 

- Cấp tiểu học:  

Xây dựng các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 

30 lớp; đối với vùng khó khăn cần đảm bảo quy mô tối thiểu 05 lớp. Căn cứ điều 

kiện cụ thể, các địa phương có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác 

nhau tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường nhưng không quá 05 điểm 

trường; đối với các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố 

 
96 Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tư số 13/2020/TT-

BGDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 

14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ 

sở giáo dục phổ thông; Thông tư số Số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc 

gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do bộ trưởng 

bộ giáo dục và đào tạo ban hành. 
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trí không quá 08 điểm trường. Diện tích đất xây dựng trường, điểm trường được 

xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2/học sinh; đối 

với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép 

bình quân tối thiểu 8m2/học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích đất 

cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6 m2/học sinh nội trú. 

- Cấp Trung học cơ sở:  

Xây dựng các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 8 lớp và tối đa 45 

lớp. Diện tích đất xây dựng trường, điểm trường bình quân tối thiểu 10 m2/học 

sinh; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn 

chế, cho phép bình quân tối thiểu 8 m2/học sinh. Đối với trường có khu vực nội 

trú, diện tích đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6 m2/học 

sinh nội trú. 

- Cấp Trung học phổ thông:  

Các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 45 lớp. Diện 

tích đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp bình quân tối thiểu 10 

m2/học sinh; đối với trường có khu nội trú, diện tích đất cho các hạng mục công 

trình nội trú bảo đảm 6m2/học sinh nội trú. 

(2). Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển mạng lưới các trường mầm non, 

tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học 

tập của người dân; khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập trường ngoài công lập ở 

khu tập trung đông dân cư (các khu công nghiệp, khu đô thị mới…).  

(3). Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục theo hướng 

kiên cố hoá và đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trang thiết bị; đẩy mạnh xã 

hội hoá thu hút nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển. 

(4). Củng cố hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng nhu cầu 

học tập của học sinh các xã đặc biệt khó khăn và học sinh người dân tộc trên địa 

bàn; phát triển mô hình trường điểm cấp tiểu học, hệ thống trường THCS trọng 

điểm chất lượng cao trở thành các mô hình đi đầu trong đổi mới giáo dục. 

(5). Đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác trong nước, quốc tế nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng. 

b). Giáo dục nghề nghiệp  

(1). Giai đoạn 2021-2025: 

- Thành lập Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận trên cơ sở hợp nhất 03 

trường (Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề và Trường Cao 

đẳng y tế Bình Thuận). Cơ sở vật chất: sử dụng cơ sở vật chất của 03 trường cao 

đẳng trên. Trong đó, trụ sở chính đặt tại Trường Cao đẳng nghề. Ngành nghề đào 
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tạo: tiếp tục đào tạo các ngành nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình 

độ sơ cấp đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép cho 03 trường trên. 

Có thể bổ sung các loại hình, ngành, nghề đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao động. 

- Nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp Bách khoa miền Nam (thành 

phố Phan Thiết), đẩy mạnh liên kết với các cơ sở đào tạo du lịch tại TP Hồ Chí 

Minh cũng như các tỉnh trong vùng, tuyển sinh và đào tạo nhân lực các ngành, 

nghề du lịch.  

- Nâng cấp cơ sở vật chất, tăng năng lực đào tạo của các Trung tâm GDNN 

- Giáo dục Thường xuyên tại 9 huyện, thị trong toàn tỉnh. 

- Thu hút vốn đầu tư tư nhân xây dựng một số cơ sở GDNN vùng phía Nam 

của tỉnh (với lõi là đô thị La Gi), đào tạo nhân lực cung cấp cho tổ hợp công 

nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, cảng biển, kho cảng khí LNG tại khu vực La Gi 

- Hàm Tân. 

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế 

ngoài nhà nước đầu tư xây dựng các trung tâm dạy nghề ở các địa phương trên 

địa bàn tỉnh. 

(2). Giai đoạn 2026-2030: 

- Nâng cấp trường Trung cấp Bách khoa miền Nam (thành phố Phan Thiết), 

thành trường Cao đẳng Bách khoa miền Nam. 

- Thu hút vốn đầu tư tư nhân xây dựng cơ sở GDNN tại khu vực đô thị 

Phan Rí Cửa - Liên Hương đào tạo, cung ứng nhân lực cho vùng công nghiệp 

phía Đông của tỉnh (Bắc Bình - Tuy Phong). 

- Thu hút đầu tư tư nhân xây dựng một số cơ sở GDNN tại trung tâm phía 

Tây (Đức Linh - Tánh Linh) đào tạo nhân lực cung cấp cho các cụm công nghiệp, 

phục vụ phát triển du lịch, nông nghiệp… 

- Tiếp tục nâng cao năng lực đào tạo cho các Trung tâm GDNN - Giáo dục 

Thường xuyên của các huyện, thị nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động 

nông nghiệp, nông thôn.   

c). Giáo dục đại học  

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để Trường đại học Phan Thiết tăng cường 

đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy. Có cơ chế hỗ trợ để trường 

thu hút đội ngũ giáo viên/giảng viên giỏi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối thiểu 01 trường đại học 

lớn của TP. Hồ Chí Minh đặt phân hiệu hoặc cơ sở đào tạo tại Khu đô thị du lịch 

MICE huyện Hàm Thuận Nam. 
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- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận để hình thành các cơ sở đào tạo đại 

học, sau đại học tại Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La Gi.  

3.4.3. Định hướng về quản lý giáo dục và phát triển nhân lực 

a). Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo 

(1). Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên/giảng 

viên đạt chuẩn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề, 

trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến, 

hiện đại theo xu thế của CMCN 4.0.  

(2). Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, phát triển, giữ chân 

đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên/giảng viên có năng lực, trình độ chuyên 

môn cao cống hiến lâu dài tại các cơ sở GDNN, Giáo dục Thường xuyên nhất là 

tại các địa phương vùng khó khăn, vùng biển đảo. 

b). Phát triển nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

Trong thời kỳ 2021-2030, tỉnh Bình Thuận tập trung phát triển kinh tế biển, phát 

triển công nghiệp, dịch vụ trong đó có dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục, khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, bên cạnh việc 

đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực nêu trên; tạo nền tảng để phát triển 

nhanh, bền vững và hiện thực hoá mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. 

3.4.4. Giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo 

a). Về nâng cao nhận thức 

(1). Chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với nhà 

trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan 

trọng của giáo dục. Giúp người dân hiểu rõ quyền và lợi ích của việc học tập, tiếp cận 

các cơ hội học tập suốt đời cũng như quyền được lựa chọn, quyết định tham gia các 

chương trình, loại hình giáo dục phù hợp với nhu cầu, khả năng của bản thân. 

(2). Thực hiện việc điều tra, khảo sát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng trẻ em/người dân trong độ tuổi chưa hoặc không đi học, bỏ học cũng như 

nhu cầu bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức để có chính sách trợ giúp và tổ chức các 

chương trình giáo dục - đào tạo phù hợp đáp ứng tối đa nhu cầu người học 

b). Về phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng cơ 

sở vật chất 

(1). Thực hiện việc điều tra, đánh giá về tình trạng thừa, thiếu trường lớp, 

những bất cập trong phân bố mạng lưới các cơ sở giáo dục cũng như hệ thống cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy, học ở tất cả các cấp học. Đặc biệt, cần làm 

tốt công tác dự báo dân số (về quy mô dân số theo từng độ tuổi, xu hướng xuất 

cư, nhập cư của tỉnh và mỗi địa phương trong giai đoạn/thời kỳ trung và dài 
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hạn…) để có giải pháp nhằm phát triển mạng lưới, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị 

giảng dạy cho phù hợp. 

(2). Nghiên cứu, ban hành các cơ chế ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ phù hợp nhằm 

khuyến khích/thu hút ngày càng nhiều các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu 

tư phát triển giáo dục nhất là cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

tạo ra sự đa dạng hoá loại hình đào tạo, cạnh tranh nâng cao chất lượng giáo dục.  

c). Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở 

giáo dục - đào tạo công lập 

(1). Tăng cường phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành Trung 

ương, các cơ quan chức năng trong tỉnh, vùng cử các cán bộ quản lý giáo dục, các 

thầy cô giáo tham gia các đề án, chương trình, khoá học đào tạo ở trong và ngoài 

nước nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu dạy, học 

trong tình hình mới.  

(2). Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ về thời gian, kinh phí nhằm tạo điều 

kiện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên chủ động tham gia các lớp, khoá tập huấn, 

đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tiếp cận với 

phương pháp dạy, học trong thời kỳ ứng dụng công nghệ số 4.0. 

(3). Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đào tạo, 

tập huấn; tài trợ cho các hoạt động đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng 

viên các cấp. 

(4). Khuyến khích các cơ sở giáo dục - đào tạo trong tỉnh liên kết với các 

cơ sở giáo dục - đào tạo trong vùng, cả nước và quốc tế nhằm đào tạo, tập huấn 

nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo 

viên, giảng viên các cấp học. 

d). Xã hội hoá và tăng cường hợp tác, liên kết trong đào tạo 

(1). Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

đại học.  

(2). Đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục - đào tạo, nhất 

là giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học của tỉnh với cả nước và quốc tế trong 

đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của 

doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt chú trọng ưu tiên đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao ở một số ngành/lĩnh vực mũi nhọn, ưu tiên của tỉnh như: 

du lịch, y tế, khoa học công nghệ, logistics… 

e). Tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường lao động 

(1). Tăng cường công tác thông tin, dự báo về nhu cầu nhân lực đối với các 

Trung tâm thông tin, dịch vụ việc làm. Trong đó, đẩy mạnh công tác dự báo nhu 
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cầu nhân lực theo các ngành/lĩnh vực, trình độ; tạo điều kiện để các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục đại học nghiên cứu tổ chức tuyển sinh, đào tạo phù 

hợp. 

(2). Đẩy mạnh hướng nghiệp giáo dục cho các em học sinh từ cấp phổ 

thông theo Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Tạo cho các em có định 

hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với nguyện vọng, năng lực của từng học 

sinh. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động theo hướng cân bằng 

cung - cầu lao động. 

f). Ưu tiên, dành những nguồn lực phù hợp để khuyến khích phát triển 

sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

(1). Cần bố trí nguồn đất đai phù hợp để thu hút, phát triển các cơ sở giáo 

dục - đào tạo. Trong các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh và 

các địa phương cần tính toán, cân đối chi tiết cho từng cấp học trong từng thời 

kỳ. Đặc biệt cần lưu ý quỹ đất dự phòng cho đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, 

đảm bảo không bị động trong mọi tình huống.  

(2). Phân bổ ngân sách cho giáo dục - đào tạo một cách đảm bảo tương đối 

phù hợp giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Phân bổ ngân sách hợp lý 

nhằm kiên cố hoá hệ thống trường lớp, xoá bỏ tình trạng phòng học tạm. Kêu gọi, 

thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước dành nguồn lực cùng với nhà nước 

đầu tư, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

3.5. Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hoá, thể thao 

3.5.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Đầu tư cải tạo, nâng cấp, bảo tồn, xây dựng mới và bố trí hợp lý không 

gian mạng lưới cơ sở vật chất, công trình, dự án, thiết chế văn hoá, thể thao 

(VHTT) giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn, phát 

huy, khai thác hiệu quả các giá trị văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, 

công trình, dự án, thiết chế VHTT đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hoá 

lịch sử truyền thống, nhu cầu tập luyện thi đấu thể thao của các tầng lớp nhân 

dân; đồng thời, gắn kết với du lịch tạo ra nhiều công ăn, việc làm, tăng thu nhập 

cho người dân, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

b).  Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Về lĩnh vực văn hóa: 

- Đến năm 2030 có 705 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa; trên 310.000 hộ 

được cộng nhận gia đình văn hóa; 1.500 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 95 
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xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và 83 xã đạt tiêu chí văn hóa; 

- Phát triển các thiết chế văn hoá đảm bảo đồng bộ, theo chuẩn ở cả 03 cấp 

(tỉnh, huyện, xã); 

- 100% đơn vị hành chính có thiết chế văn hóa phục vụ công nhân viên 

chức, người lao động; 70% các khu công nghiệp, khu đô thị tổng hợp có thiết chế 

VHTT; 

- Phấn đấu có thêm từ 6-8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh; 

có 60% -70% tổng số di tích xếp hạng được tu bổ, tôn tạo. 

- Tu bổ, sửa chữa và nâng cấp thiết chế, công trình, dự án văn hóa hiện có 

như Bảo tàng, Thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát ca múa nhạc... đáp ứng nhu cầu 

tập luyện, biểu diễn, thưởng thức văn hóa của nhân dân dân. Đến năm 2030, có 

01 thư viện tỉnh, quy mô hiện đại ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số; 10/10 

huyện có thư viện được trang bị đồng bộ các thiết bị theo quy định và kết nối số 

với thư viện tỉnh; có từ 02 đến 03 rạp chiếu phim, 01 Trung tâm triển lãm nghệ 

thuật hiện đại.  

- Các thiết chế, công trình, dự án, cơ sở văn hoá được khai thác, sử dụng 

hiệu quả đáp ứng đồng thời 02 mục tiêu phục vụ nhân dân và gắn kết với phát 

triển du lịch, dịch vụ, gia tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo công ăn việc 

làm, tăng thu nhập cho người dân.  

(2). Về lĩnh vực thể thao: 

- Phát triển mạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, phấn đấu 

đến năm 2030: 

+ Tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt khoảng 45% dân 

số; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27 - 28% tổng số hộ; thành lập thêm khoảng 100 -

150 Câu lạc bộ thể thao các loại 

+ Phấn đấu đưa thể thao Bình Thuận nằm trong top khá của cả nước; các 

vận động viên, đoàn thể thao tỉnh tham dự các giải thi đấu thể thao cấp vùng, 

quốc gia và thi đấu quốc tế mỗi năm đạt từ 130-150 huy chương các loại. 

+ Đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao khu vực, quốc gia, quốc tế. 

Hằng năm đào tạo từ 130-180 vận động viên (VĐV) tuyến tuyển, từ 140-210 

VĐV tuyến trẻ và từ 215-330 VĐV tuyến năng khiếu của 11 môn thể thao thành 

tích cao. 

+ Tăng cường đào tạo, phát triển lực lượng VĐV, huấn luyện viên các môn 

thể thao mà tỉnh có thế mạnh như: Taekwondo, Vovinam, Judo, điền kinh, đua 

thuyền đạt trình độ châu Á và thế giới;  

+ Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đủ tiêu chuẩn đăng cai tổ chức các giải 

thể thao biển quốc gia, quốc tế kết hợp với phát triển du lịch. 
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- Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, hình thành hệ thống thiết chế, 

công trình, dự án thể thao phát triển đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị 

trấn theo tiêu chí, quy chuẩn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định. 

- Các thiết chế, công trình, dự án, cơ sở thể thao được khai thác, sử dụng 

hiệu quả đáp ứng đồng thời 02 mục tiêu phục vụ nhân dân và gắn kết với phát 

triển du lịch, dịch vụ, gia tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo công ăn việc 

làm, tăng thu nhập cho người dân.  

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, Bình Thuận là một trong những tỉnh có nền văn hoá - thể 

thao phát triển hàng đầu của vùng; là cái nôi đào tạo huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao, đóng góp cho đội tuyển quốc gia ở một số môn thể 

thao truyền thống như: Taekwondo, võ Vovinam, bóng đá. Leo núi, thể thao 

biển…; có hệ thống thiết chế, công trình, dự án văn hoá - thể thao phát triển đồng 

bộ, đủ năng lực đăng cai, tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế.  

3.5.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới cơ sở 

văn hoá, thể thao 

a). Đối với lĩnh vực văn hoá 

(1). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp tỉnh 

- Xây dựng mới, nâng cấp Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình 

Thuận tại thành phố Phan Thiết, có quy mô, thiết kế hiện đại theo quy chuẩn hiện hành 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có kiến trúc độc đáo gắn với đặc trưng văn hoá 

dân tộc Chăm và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn, phục vụ nhu cầu học tập, giáo 

dục truyền thống, lịch sử, thăm quan của nhân dân, du khách trong nước, quốc tế. 

- Xây dựng hoàn thành Công trình Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật 

tỉnh; hoàn thành dự án công trình Mở rộng và nâng cấp Thư viện tỉnh; Khu di tích 

căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; tiếp tục trùng tu, sửa 

chữa các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh và các công trình văn 

hóa cấp tỉnh… nhằm bảo tồn, giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, phục vụ nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ 

phát triển du lịch của tỉnh. 

(2). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp huyện, xã 

- Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Trung tâm văn 

hoá thể thao huyện Đức Linh và Hàm Tân theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 22/12/2010 về tiêu chí đất đai phục vụ xây dựng các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

- Cải tạo, nâng cấp các Trung tâm văn hoá - thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố 
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và cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư 11 nêu trên. 

- Đầu tư hạ tầng đảm bảo kết nối số các thư viện cấp huyện với thư viện cấp tỉnh. 

- Quy hoạch vùng nguyên liệu và bảo tồn phát triển làng nghề làm gốm của 

dân tộc Chăm, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. 

b). Đối với lĩnh vực thể thao: 

(1). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp quốc gia, cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cấp, cải tạo cơ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm huấn 

luyện thể thao quốc gia - TP. Hồ Chí Minh (cơ sở II) tại phường Phú Hài, thành 

phố Phan Thiết trở thành nơi tập luyện, thi đấu thể thao của tỉnh, vùng, quốc gia, 

quốc tế kết hợp khai thác phát triển du lịch. 

- Đầu tư cải tạo nâng cấp sân vận động trung tâm tỉnh có sức chứa trên 

20.000 chỗ ngồi tại thành phố Phan Thiết. 

- Xây dựng mới Khu liên hiệp thể thao tại thành phố Phan Thiết gồm: 01 

nhà thi đấu đa năng khoảng 3.000 chỗ; nhà thi đấu thể thao các môn dưới nước, 

nhà luyện tập điền kinh, khu luyện tập bơi thuyền, khu thể thao ngoài trời, nhà 

điều hành và quản lý, quảng trường trung tâm và cây xanh, trung tâm triển lãm 

và hội chợ, sân tập bóng đá. 

- Đầu tư nâng cấp Trường năng khiếu TDTT tỉnh thành Trung tâm đào tạo 

vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh và vùng (nơi đào tạo các năng 

khiếu thể thao của tỉnh và các tỉnh lân cận). Trung tâm này kết hợp với các cơ sở 

đào tạo, huấn luyện thể thao huyện Tánh Linh hình thành Trung tâm liên kết đào 

tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao của tỉnh và vùng). 

- Nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh tại thành 

phố Phan Thiết. 

- Nghiên cứu, quy hoạch dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng mới từ 03-

04 sân Golf ở thị xã La Gi và các huyện: Bắc Bình; Hàm Thuận Nam; Hàm Tân. 

- Thu hút đầu tư xây dựng 01 khu tập luyện thể thao bơi thuyền; khoảng 

25 bến du thuyền – bến thủy nội địa; 6 -7 khu trung tâm du lịch thể thao phục vụ 

tập luyện của các vận động viên và tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và 

cấp vùng. 

- Xây dựng Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao huyện Tánh Linh trở 

thành Trung tâm đào tạo vận động viên thành tích cao của tỉnh đối với một số 

môn như: Taekwondo, võ Vovinam, bóng đá, Leo núi..  

(2). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp huyện, xã 

- Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Trung tâm văn 
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hoá thể thao huyện Đức Linh và Hàm Tân. 

- Cải tạo, nâng cấp các Trung tâm văn hoá, thể thao cấp huyện, thị xã, thành 

phố và cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng các tiêu chí quy định của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch. 

- Cải tạo, nâng cấp các sân vận động, nhà thi đấu thể thao cấp huyện. 

3.5.3. Giải pháp phát triển 

a). Đầu tư, hoàn thiện hệ thống các công trình, dự án, thiết chế văn 

hoá - thể thao trên địa bàn tỉnh 

(1). Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng, cải 

tạo nâng cấp, duy tu, bảo tồn và đưa vào khai thác, sử dụng các công trình, dự án, 

thiết chế văn hoá thể thao như: Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Hàm Tân, 

Đức Linh; một số di tích văn hoá cấp quốc gia, cấp tỉnh đã và đang bị xuống cấp. 

(2). Xây dựng kế hoạch, chương trình đầu tư, xây dựng mới một số công 

trình, dự án, thiết chế văn hoá - thể thao thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ phân bổ, huy động nguồn lực triển 

khai xây dựng dự án. 

b). Xã hội hoá, thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư 

phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hoá - thể thao 

(1). Tăng cường thu hút đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế 

lớn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng một số công trình, dự án thể thao kết 

hợp với phát triển du lịch như hệ thống sân Golf, hệ thống bến du thuyền - bến 

thủy nội địa, khu tập luyện thể thao biển…  

(2). Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các công trình, dự án như: sân bóng 

đá mini, sân quần vợt, bể bơi, sân cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền…thành lập các 

câu lạc bộ thể thao tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu tập luyện 

thể thao của nhân dân. 

c). Phát triển nguồn nhân lực 

(1). Đào tạo, thu hút phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong khu vực công lập. Có chính sách về lương, thưởng, chế độ đãi 

ngộ một cách hợp lý nhằm thu hút nhân lực. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác xã 

hội hoá, thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư phát triển VHTT. 

Thực tế phát triển trong giai đoạn vừa qua cho thấy ở tỉnh nào, địa phương nào 

doanh nghiệp tham gia đầu tư thì đa phần địa phương đó có nền thể thao phát 

triển mạnh, có đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên giỏi; có phong trào thể 

thao quần chúng, thể thao thành tích cao phát triển rộng khắp. 

(2). Đối với nhân lực khu vực ngoài nhà nước (những người làm việc trong lĩnh 

vực thể thao, vui chơi, giải trí… lực lượng chiếm tới hơn 90% tổng số nhân lực của 
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ngành) cần đào tạo kỹ năng, trình độ chuyên môn, tay nghề, văn hoá lao động, ngoại 

ngữ. Đặc biệt, cần khuyến khích và có cơ chế nhằm huy động doanh nghiệp tham gia 

vào công tác đào tạo nghề, đánh giá kỹ năng, tay nghề cho người lao động sau đào tạo 

cũng như tổ chức các Chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho người lao động hằng năm. 

d). Phân bổ đất đai cho phát triển lĩnh vực văn hoá, thể thao 

Quan tâm, dành quỹ đất cho việc phát triển mạng lưới các cơ sở văn hoá - 

thể thao từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Đặc biệt là các công trình, dự án, thiết chế 

văn hoá - thể thao đã được địa phương xác định, ưu tiên giai đoạn từ nay đến năm 

2030 và những năm tiếp theo. 

3.6. Đảm bảo quốc phòng, an ninh 

3.6.1. Quan điểm 

Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng chiến 

lược về quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa; bảo vệ biển, đảo và phòng thủ quốc gia; phát huy sức mạnh 

tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện 

quy hoạch, bảo đảm thiết thực hiệu quả. 

a). Về bảo đảm quốc phòng 

(1). Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ nhằm nâng cao khả 

năng phòng thủ tỉnh Bình Thuận, đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật để phát triển kinh tế gắn kết hợp đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, công 

trình lưỡng dụng, vũ khí, trang thiết bị phù hợp; xây dựng lực lượng bộ đội thường 

trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ chất lượng, hiệu quả nâng cao khả năng sẵn 

sàng chiến đấu đáp ứng được nhu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới. 

(2). Bố trí quốc phòng theo quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh đã được 

Quân khu phê duyệt bảo đảm phù hợp thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ 

kết hợp lưỡng dụng, hài hòa với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của 

tỉnh. Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bảo đảm kết hợp giữa nhiệm vụ xây dựng, 

củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, đảm bảo đủ điều kiện cho quốc phòng - 

an ninh thực hiện nhiệm vụ trong tác chiến bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa trong tình hình mới.   

b). Về bảo đảm an ninh 

(1). Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về chính 

trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước; khách quốc 

tế và các sự kiện quan trọng diễn ra tại địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn tính 

mạng và tài sản của nhân dân. 

(2). Gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo ANTT. Đảm bảo ANTT là 

điều kiện đầu tiên, quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Huy động sự tham 
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gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo đảm ANTT. 

(3). Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ xa, từ sớm để xử lý kịp thời, 

không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

(4). Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận vững mạnh toàn diện, 

có sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để trở 

thành điểm nóng về an ninh trật tự, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị , trật tự 

an toàn xã hội.  

(5). Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 

nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an ở tất cả các cấp, 

trước mắt cần tập trung xây dựng, quy hoạch trụ sở, nơi làm việc đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã chính quy. 

3.6.2. Định hướng bảo đảm quốc phòng 

a). Đinh hướng 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 

XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân 

ngày càng vững chắc 

(1). Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương từng thời kỳ phải gắn 

chặt với thế trận quân sự, khu vực phòng thủ tỉnh theo quyết tâm tác chiến được 

phê duyệt, trong đó tập trung gắn với:  

− Bảo đảm hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, công nghiệp quốc 

phòng… thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

− Bố trí, phát triển các công trình quốc phòng mang tính kết hợp lưỡng 

dụng đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ cũng như 

phát triển kinh tế - xã hội.  

− Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh 

tế phát triển; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.  

− Tập trung phát triển kinh tế biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng - 

an ninh bảo vệ biển đảo một cách cơ bản lâu dài; thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển theo Điều 23 và Điều 79 của Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo để 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dịch vụ ven biển và bảo vệ tài nguyên môi 

trường biển. Đầu tư các hạng mục, công trình, dự án trên đảo Phú Quý, tuyến khu 

vực ven biển để nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, tạo tiền đề xây 

dựng thành khu kinh tế, du lịch và là đài quan sát, khu vực phòng thủ vững chắc 
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trên biển.  

− Sử dụng hiệu quả đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Phương án phân bổ đất đai cho các mục đích quốc phòng trình bày trong 

Mục VI. 

(2). Phát triển công nghiệp gắn với đáp ứng yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận 

công nghệ, chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng - an ninh 

trong khu vực phòng thủ. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, 

thân thiện môi trường; sản xuất các sản phẩm công nghiệp lưỡng dụng dùng cho 

cả dân sinh và quốc phòng. Quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, nguyên liệu 

có khả năng sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng.  

(3). Phát triển nông nghiệp, nông thôn bảo đảm an ninh lương thực, phát 

triển rừng, bố trí dân cư gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng - an ninh, đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân và bảo đảm tích lũy cho khu vực phòng thủ năm đầu chiến 

tranh. Tập trung quản lý và bảo vệ rừng, xác định tỉ lệ che phủ gắn bố trí các công 

trình quan trọng, tạo thế bố trí lực lượng trong khu vực phòng thủ. Thực hiện 

chính sách di dân và bố trí dân cư theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn 

với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng hoàn chỉnh thế trận quân sự trong 

khu vực phòng thủ tỉnh.   

(4). Tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị tại 

các bệnh viện, các trạm y tế, các phòng khám đa khoa khu vực bảo đảm trong khu 

vực phòng thủ. Duy trì việc bố trí bác sỹ công tác ở các trạm y tế xã, phường thị 

trấn. Nâng tỉ lệ giường bệnh; tỉ lệ bác sĩ; tỉ lệ Trạm y tế xã, phường có bác sỹ, số 

xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; sẵn sàng huy động bổ sung cho thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng. 

(5). Thực hiện quy hoạch sử dụng đất gắn với thế trận quân sự khu vực 

phòng thủ; quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản nhất là đối với 

các khu vực ưu tiên bố trí công trình quốc phòng các thành phần thế trận quân sự, 

bảo đảm môi trường và bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương, 

thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho nhiệm vụ quốc phòng và 

quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng được giao.  

(6). Phối hợp thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu khảo sát, quy hoạch, thiết 

kế, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư đến quá trình thi công xây 

dựng; không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an 

ninh. Kết hợp xây dựng kết cấu hạ tầng nền kinh tế với xây dựng kết cấu hạ tầng 

nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các công trình kinh tế gắn với xây dựng các 

công trình phòng thủ dân sự, thiết bị chiến trường, căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật, căn 

cứ hậu phương theo hướng công trình lưỡng dụng. Tập trung phát huy thế mạnh, 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các dự án lớn, tạo động lực phát triển nâng cao 

tiềm lực của tỉnh đáp ứng các nhu cầu phát triển và quốc phòng. Tiếp tục đầu tư 
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phát triển đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, bảo đảm 

giữ vững nguồn nước trong công trình thủy lợi, không để tình trạng thiếu nước 

sinh hoạt của nhân dân cũng như hoạt động của lực lượng vũ trang thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh. 

(7). Đầu tư xây dựng và nâng cấp hạ tầng các nguồn điện đáp ứng nhu cầu 

sử dụng điện phục vụ cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và điện 

sinh hoạt trong thời bình cũng như thời chiến.  

(8). Hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền 

tảng xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Phát triển mở rộng hạ tầng tuyền dẫn 

quang đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống; mở rộng vùng phủ sóng 

di động đến các vùng sâu, vùng xa, miền núi đảm bảo thông tin phục vụ quốc 

phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác định hướng, nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin truyền thông trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh. 

(9). Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước 

về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, quản lý khoa học quân sự trên tất cả 

các lĩnh vực sát với nhiệm vụ và khả năng thực tế của lực lượng vũ trang tỉnh; 

đảm bảo sản phẩm nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, đáp ứng nhu cầu thực 

tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh. Đổi mới đồng bộ công tác quản lý, 

nghiên cứu và ứng dụng hoạt động khoa học quân sự trong lực lượng vũ trang 

tỉnh phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương, nâng cao 

hiệu quả công tác phối hợp nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ giữa lực 

lượng vũ trang tỉnh với ban, ngành, đoàn thể các địa phương. 

(10). Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

− Xây dựng lực lượng: Đẩy mạnh thực hiện tổ chức xây dựng lực lượng 

thường bộ đội trực theo biên chế, chỉ tiêu quy định; không ngừng nâng cao chất 

lượng toàn diện, đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực 

lượng Dự bị động viên xây dựng đủ biên chế cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng 

chiến đấu; tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp; 

xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng dân phòng đảm bảo 100% địa bàn cấp xã, 

phường, thị trấn có lực lượng dân phòng; 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường có lực lượng bảo vệ. 

− Công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu: Thực hiện công tác 

huấn luyện cho lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ 

kỹ thuật, chiến thuật giỏi, sáng tạo, kiên quyết, hiệu quả trong xử lý tình huống, 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng 

chức năng giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh; phát động phong trào 
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toàn dân, các cấp, các ngành, đoàn thể chăm lo xây dựng khu vực biên giới biển, 

đảo và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.  

− Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện 

Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng công trình 

chiến đấu. Thực hiện tốt Đề án nâng cao khả năng phòng thủ đảo Phú Quý giai 

đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 theo lộ trình được phê duyệt; lập 

Đề án quy hoạch căn cứ chiến đấu cấp huyện, thị xã, thành phố. Hoàn thành các 

kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện và kế hoạch ứng phó với các thảm họa trên 

địa bàn theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 20/02/2019 của Chính phủ.  

− Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an 

ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; rà soát điều chỉnh kịp thời các 

phương án phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Xây dựng mối quan hệ gắn 

bó giữa Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, giữa lực lượng vũ trang với nhân 

dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

− Tăng cường, tuyên truyền công tác đối ngoại quốc phòng xây dựng tình 

đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước theo quan điểm, đường lối, phương 

châm đối ngoại của Đảng, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình 

thế giới, khu vực và trên Biển Đông. Tổ chức tiếp đón chu đáo các đoàn công tác 

nước ngoài làm việc, tham quan tại tỉnh; quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói 

chung và Bình Thuận nói riêng đến du khách du lịch trên địa bàn, nhằm thúc đẩy 

công tác đối ngoại nhân dân. 

b). Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

(1). Quản lý và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, vùng trời, an ninh biên 

giới quốc gia trên biển, nội địa; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, 

các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân về âm mưu, phương 

thức, thủ đoạn hoạt động xâm phạm, vi phạm chủ quyền biển, đảo, vùng trời, an 

ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động. 

(2). Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các 

cấp ủy, tổ chức Đảng; phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành của cả hệ thống chính 

trị trong thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch tổng thể bố trí 

quốc phòng nhằm nâng cao khả năng phòng thủ tỉnh.  

(3). Có cơ chế, phương thức lãnh đạo; nội dung, phương pháp, chế độ kiểm 

tra, thanh tra giám sát thực hiện nhiệm vụ. Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin 

gắn với cải cách hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an 

ninh   
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(4). Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, tập trung xây dựng tái cơ cấu gắn 

với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn 

với nhiệm vụ củng cố tiềm lực quốc phòng bảo đảm nhu cầu cho thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra.  

(5). Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội dựa trên lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển gắn với yếu tố bảo đảm bí mật 

trong hoạt động phòng thủ; nhất là vấn đề thu hút các đối tác đầu tư có liên đến 

nước ngoài và hoạt động cài cắm móc nối để thực hiện dự án.  

(6). Phát triển các vùng sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, cơ sở chế xuất, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp và xây dựng nhà ở trong nhân dân theo hướng 

phát triển hài hòa bền vững với môi trường gắn với quy hoạch thế trận quân sự 

trong khu vực phòng thủ; mở rộng hợp tác, liên kết trong tỉnh và ngoài tỉnh, huy 

động, khuyến khích thu hút vốn đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 

phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện cơ bản hệ thống 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội thiết yếu nhằm đẩy nhanh quá 

trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - 

an ninh; ứng dụng công nghệ cao, phương thức canh tác khoa học, chuyển đổi 

mô hình tăng trưởng theo hướng tiết kiệm nước, ít gây ô nhiễm môi trường đáp 

ứng nhu cầu thiết yếu đời sống của nhân dân hiện nay và sẵn sàng huy động bảo 

đảm đáp ứng được nhu cầu cho nhiệm vụ quốc phòng.  

(7). Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý và khai thác hợp lý 

tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát triển sự nghiệp giáo dục 

- đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực hiện tốt 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - 

xã hội, thể dục - thể thao, đời sống; đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với 

nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. 

(8). Triển khai thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang theo đúng hướng dẫn 

và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; của Chủ tịch UBND tỉnh đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.  

(9). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu theo chỉ đạo 

của Bộ Quốc phòng.  

(10). Hiệp đồng tốt với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ 

với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố xác định vị trí bố trí 

xây dựng các cơ sở quốc phòng, công trình chiến đấu phù hợp với thế trận quân 

sự trong khu vực phòng thủ; vận dụng, ứng dụng công nghệ linh hoạt, không quá 

cứng chắc tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 

và ngược lại đảm bảo bố trí lực lượng, phương tiện trong tác chiến phòng thủ tỉnh 

theo hướng chung, không phá vỡ quy hoạch làm mất điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội.   
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(11). Xây dựng các công trình phòng thủ dân sự, đầu tư tàu thuyền khai 

thác, dịch vụ kinh tế biển và vận tải trong phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với 

thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Phát động sâu rộng phong trào toàn 

dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với xây dựng tiềm lực 

quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để 

phát triển kinh tế - xã hội phải chú trọng trong thiết kế đầu tư mang tính lưỡng 

dụng vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vừa bảo đảm phục vụ nhiệm vụ quốc 

phòng; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân 

và biên phòng toàn dân.  

(12). Trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - 

xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên 

suốt của các cấp, các ngành và địa phương; có cơ chế phối hợp ưu tiên bố trí phù 

hợp trong từng công trình, dự án cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành khác có liên quan thực hiện việc 

quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch thế trận quân 

sự trong khu vực phòng thủ tỉnh hạn chế việc quy hoạch đơn phương chồng chéo. 

3.6.3. Định hướng bảo đảm an ninh 

a). Định hướng chung 

(1). Bảo đảm an ninh cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

− Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước; khách quốc tế 

và các sự kiện quan trọng diễn ra tại địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn tính 

mạng và tài sản của nhân dân. 

− Gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo ANTT. Đảm bảo ANTT là 

điều kiện đầu tiên, quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Huy động sự tham 

gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo đảm ANTT. 

− Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ xa, từ sớm để xử lý kịp thời, 

không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

(2). Định hướng phát triển và tổ chức lực lượng 

− Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong 

sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu 

chí bố trí cán bộ. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an cấp huyện vững mạnh 

toàn diện; đẩy mạnh xây dựng Công an xã chính quy để đủ sức giải quyết các vấn 

đề an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Tổ chức rà soát, tham mưu điều chỉnh, 

phân định rành mạch nhiệm vụ Công an tỉnh với các Sở, ban, ngành để đảm bảo 
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thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

− Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhu cầu sử dụng cán bộ, nhất là đào tạo, 

bồi dưỡng về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số và kỹ năng cần thiết 

cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng thường xuyên làm việc, tiếp xúc 

với nhân dân nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ xây dựng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện 

đại. 

− Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang bị hiện đại, 

đồng bộ; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, tạo tiền đề vững chắc, xây dựng 

CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

b). Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

(1). Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận chính quy, 

tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ưu tiên sớm 

hiện đại hóa một số lực lượng. 

(2). Thực hiện phương châm gần dân, sát dân, bám cơ sở; chủ động ngăn 

chặn từ sớm, từ xa những vụ việc phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ, 

trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục củng cố đội ngũ chỉ huy, tăng cường 

lực lượng, trang bị phương tiện đảm bảo các lực lượng đủ sức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

(3). Xây dựng các cơ sở và tăng cường năng lực trang thiết bị, phương tiện; 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

theo chỉ đạo của Bộ Công an và chủ trương bố trí Công an xã chính quy, “tăng 

cường cơ sở”. Bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai cho các mục 

đích an ninh (Chi tiết về bố trí đất đai cho các mục đích an ninh trình bày trong 

Mục VI). 

3.6.4. Xác định khu vực quốc phòng, an ninh 

a). Các khu vực quốc phòng 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 12.045 ha đất quốc phòng.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 12.909 ha đất quốc phòng, chiếm 

1,64% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 111 ha; Tánh 

Linh 110 ha; Phú Qúy 92 ha; Hàm Thuận Nam 154 ha; Hàm Thuận Bắc 758 ha; 

Hàm Tân 10.660 ha; Đức Linh 155 ha; Bắc Bình 374 ha; TX La Gi 80 ha và thành 

phố Phan Thiết 415 ha. 

Trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030, giữ nguyên vị trí, diện tích đất quốc 

phòng theo hiện trạng, không thay đổi mục đích sử dụng đất là 12.041 ha. 

Dự kiến quy hoạch đất quốc phòng của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 

tăng  860 ha để xây dựng một số công trình quốc phòng, cụ thể như sau: 
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          - Huyện Bắc Bình: tăng thêm 47 ha cho quy hoạch các công trình quốc 

phòng của Ban Chỉ huy quân sự huyện và các công trình của Sư đoàn phòng 

không 377. 

           - Huyện Đức Linh: dự kiến tăng thêm 13 ha cho quy hoạch các công trình 

quốc phòng của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

           - Huyện Hàm Tân: dự kiến tăng thêm 49 ha cho quy hoạch các công trình 

quốc phòng của Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

          - Huyện Hàm Thuận Bắc: dự kiến tăng thêm 399 ha cho quy hoạch các 

công trình của Ban Chỉ huy quân sự huyện, dự án bãi hủy bom mìn, sư đoàn 

phòng không 377, e920 của trường Sỹ quan không quân, đài dẫn đường xa K3 

phục vụ hoạt động của sân bay Phan Thiết và trận địa pháo 1. 

          - Huyện Hàm Thuận Nam: dự kiến tăng thêm 46 ha cho quy hoạch các công 

trình quốc phòng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, bệnh viên 175, sư đoàn phòng 

không 367, trạm ra đa 580 vùng 2 Hải quân và các công trình của Ban Chỉ huy 

quân sự huyện. 

          - Huyện Phú Quý: dự kiến tăng thêm 54 ha cho quy hoạch các công trình 

thuộc sư đoàn phòng không 377 và các công trình của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

          - Huyện Tánh Linh: dự kiến tăng thêm 10 ha cho quy hoạch các công trình 

của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

          - Huyện Tuy Phong: dự kiến tăng thêm 67 ha cho quy hoạch các công trình 

của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

          - Thành phố Phan Thiết: dự kiến tăng thêm 161 ha cho quy hoạch các công 

trình của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; căn cứ 

chiến đấu và điểm tựa phòng thủ của các đồn biên phòng 440, 444; sư đoàn phòng 

không 377; e920 trường Sỹ quan không quân; doanh trại Đại đội 19 công binh… 

          - Thị xã La Gi: dự kiến tăng thêm 20 ha cho quy hoạch thao trường huấn 

luyện và bắn đạt thật; điểm tựa và căn cứ chiến đấu của đồn Biên phòng 456. 

b). Các khu vực an ninh 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 10.346 ha đất an ninh.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 17.151 ha đất an ninh, chiếm 2,17% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 10 ha; Tánh Linh 

7.425 ha; Phú Qúy 1 ha; Hàm Thuận Nam 14 ha; Hàm Thuận Bắc 15 ha; Hàm 

Tân 8.450 ha; Đức Linh 1.036 ha; Bắc Bình 150 ha; TX La Gi 5 ha và thành phố 

Phan Thiết 45 ha. 

Trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030, giữ nguyên vị trí, diện tích đất an ninh 

theo hiện trạng, không thay đổi mục đích sử dụng đất là 10.346 ha. 

Dự kiến quy hoạch đất an ninh của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 tăng  

6.805 ha để xây dựng một số công trình, cụ thể như sau: 

          - Thành phố Phan Thiết: dự kiến tăng thêm 26 ha cho xây dựng trụ sở mơi 

của Công An tỉnh với quy mô 19 ha; diên tích còn lại cho các công trình như 
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trung tâm đào tạo, huấn luyện PCCC và CNCH; đội PCCC thành phố Phan Thiết 

và trụ sở công an cấp xã. 

- Thị xã La Gi: dự kiến tăng thêm 1 ha cho xây dựng trụ sở công an cấp xã. 

          - Huyện Bắc Bình: dự kiến tăng thêm 3 ha cho xây dựng trụ sở công an cấp 

xã. 

          - Huyện Đức Linh: dự kiến tăng thêm 115 ha cho xây dựng trụ sở công an 

cấp xã. 

          - Huyện Hàm Tân: dự kiến tăng thêm 74 ha cho xây dựng trụ sở công an 

cấp xã. 

          - Huyện Hàm Thuận Bắc: dự kiến tăng thêm 4 ha cho xây dựng trụ sở công 

an cấp xã. 

           - Huyện Hàm Thuận Nam: dự kiến tăng thêm 1 ha cho xây dựng trụ sở 

công an cấp xã. 

- Huyện Phú Quý: dự kiến tăng thêm 1 ha xây dựng trụ sở công an cấp xã. 

          - Huyện Tánh Linh: dự kiến tăng thêm 6.574 ha cho xây dựng trụ sở công 

an cấp xã. 

           - Huyện Tuy Phong: dự kiến tăng thêm 7 ha cho xây dựng các công trình 

an ninh trên địa bàn. 

            Ngoài ra theo định hướng phát triển lưc lượng chính quy đến cấp cơ sở 

nên trong kỳ quy hoạch dự kiến bố trí diện tích dự phòng cho việc mở rộng và 

xây mới tru sở công an xã đạt chuẩn từ 1.000 - 2.000 m2/xã tùy điều kiện quỹ đất 

của mỗi địa bàn. 

3.7. Phương án phát triển những khu vực có vai trò động lực tỉnh Bình 

Thuận 

3.7.1. Xác định khu vực có vai trò là động lực của tỉnh Bình Thuận 

Việc xác định các khu vực động lực cần phải dựa trên các yếu tố, điều kiện 

phát triển của khu vực và dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau: 

(1). Khu vực động lực phải có vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng kết nối 

với các khu vực động lực của vùng, quốc gia, gần các cảng biển, cảng hàng không, 

và các trục giao thông đường bộ, đường sắt chính của quốc gia, vùng, có khả năng  

lưu kinh tế, thương mại, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, hình thành thị trường 

liên tỉnh, liên vùng.  

(2). Khu vực động lực phải có các yếu tố, nguồn lực, tiềm năng để thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế nhanh trong thời kỳ quy hoạch, có đủ quỹ đất để hình thành 

các vùng sản xuất tập trung, triển khai các dự án lớn, tạo sự đột phá về tăng 

trưởng.  

(3). Khu vực động lực có khả năng thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng 

để tạo ra sự tăng trưởng đột phá trong thời kỳ quy hoạch, có khả năng triển khai 

cá dự án mang lại giá trị gia tăng cao cho địa phương. 
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(4). Khu vực động lực có tiềm năng phát triển đô thị hoặc gắn với các đô 

thị, có  khả năng kết nối với các đô thị vùng, quốc gia để mở rộng thị trường, tăng 

cường khả năng kết nối, hợp tác đầu tư. 

(5). Khu vực động lực cần có nguồn vốn con người đảm bảo chất lượng và 

số lượng: Nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng là một trong những 

sức hấp dẫn căn bản đối với các nhà đầu tư. Đội ngũ lao động có khả năng tiếp 

thu nhanh kỹ thuật, công nghệ và quản lý sẽ là một ưu thế lâu dài. 

(6). Khu vực động lực có khả năng kết nối với các khu vực còn lại của tỉnh 

(nhất là các khu vực kém phát triển hơn) thông qua hệ thống hạ tầng kết nối nội 

tỉnh, tạo sức lan tỏa, lôi kéo, hỗ trợ sự phát triển của các khu vực còn lại trong 

tỉnh. 

Căn cứ vào các nguyên tắc nêu trên, đề xuất lựa chọn các khu vực động lực 

phát triển của tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao 

gồm: (i) Thành phố Phan Thiết; (ii) Thị xã La Gi; (iii) Huyện Tuy Phong (gắn với 

cụm đô thị Liên Hương, Phan Rí Cửa); (iv) Hệ thống các Khu công nghiệp trên 

địa bàn. 

3.7.2. Mục tiêu và các giải pháp phát triển khu vực có vai trò động lực 

của tỉnh 

a). Mục tiêu phát triển 

Tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững tại 

các khu vực có vai trò động lực của tỉnh. Nâng cao vị trí, vai trò của các khu vực 

động lực, là tâm điểm thu hút nguồn lực, địa bàn hội nhập giao thương của tỉnh 

với vùng Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây 

Nguyên, cả nước, quốc tế. Phát triển các khu vực động lực trở thành hạt nhân phát 

triển của tỉnh Bình Thuận, đóng vai trò quyết định nâng cao vị thế vai trò của tỉnh 

đối với vùng và cả nước. Xây dựng, phát triển các khu vực động lực tỉnh Bình 

Thuận trở thành các khu vực đầu tầu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nòng 

cốt thực hiện các khâu đột phá, thực hiện tái cơ cấu ngành kinh tế đổi mới mô 

hình tăng trưởng của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo đảm sự 

gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã 

hội. Các mục tiêu cụ thể như sau: 

(1). Về kinh tế 

− Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các địa phương vùng động lực 

thời kỳ 2021-2030 gấp 1,3 - 1,5 lần so với bình quân chung toàn tỉnh tỉnh. Đến 

năm 2030, các khu vực động lực đóng góp trên 60% vào GRDP của tỉnh. 

− GRDP bình quân/người năm 2030 gấp 1,2 - 1,5 lần bình quân cả tỉnh. 

− Hình thành các trung tâm dịch vụ - du lịch - công nghiệp ở thành phố 

Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong.  

− Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu đạt bình quân khoảng 16-18%/năm.  
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− Tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân đạt 13-15%/năm, huy động vốn đầu tư 

các khu vực động lực bằng 60-70% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

− Tốc độ tăng thu ngân sách đạt trên 10%/năm, đóng góp trên 60% tổng 

thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

(2). Về xã hội 

− Ổn định tốc độ tăng dân số cả thời kỳ khoảng 1,1%; tỷ lệ lao động không 

có việc làm dưới 2%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 2,5.  

− Nâng cao sức khỏe của người dân, tăng tuổi thọ bình quân lên 75,5 tuổi, 

giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn dưới 5%. 

− An sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; kỷ cương, trật tự an 

toàn xã hội được bảo đảm; giữ vững an ninh quốc phòng; bảo đảm bền vững môi 

trường cả ở đô thị và nông thôn trong vùng. Thu nhập bình quân của người dân 

vùng động lực đến năm 2025 gấp khoảng 1,5 – 1,6 lần, đến năm 2030 gấp 2,2-

2,5 lần so với năm 2020. 

− Giữ gìn, phát triển được các giá trị văn hóa của các dân tộc trong vùng, 

xây dựng gia đình văn hóa; con người phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể 

chất, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp luật. 

(3). Về phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng  

− Hoàn thành về cơ bản hệ thống giao thông Trục cao tốc Đông - Tây gắn 

với hệ thống đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và quốc lộ 

1 để hình thành “Trục động lực” từ La Gi – Phan Thiết – Tuy Phong (thị trấn Liên 

Hương/đô thị Phan Rí Cửa), đây cũng là các kết nối giao thông quan trọng để kết 

nối với vùng duyên hải Nam Trung bộ và vùng Đông Nam Bộ. 

− Đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết và đưa vào khai thác trong 

giai đoạn 2021-2025. Xây dựng các tuyến giao thông đường bộ kết nối với cảng 

hàng không và cảng biển, khu công nghiệp. 

− Xây dựng cảng biển quốc tế Vĩnh Tân sớm hoàn thiện đưa vào khai thác, 

phục vụ cho phát triển công nghiệp và xuất, nhập khẩu của tỉnh. 

− Các khu công nghiệp được rà soát, điều chỉnh, đầu tư hoàn thiện hệ thống 

kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển bền vững, hình thành các cụm liên kết theo 

“chuỗi giá trị” (các cluster), nâng cao hiệu quả phát triển công nghiệp, hiệu quả 

sử dụng đất công nghiệp. Các khu công nghiệp thực sự trở thành các hạt nhân 

tăng trưởng và phát triển đô thị của tỉnh. 

(4). Về môi trường 

− Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi 

trường. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. 
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− Hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp 

vệ sinh. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang 

bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; trên 95% các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi trường. Các đô thị loại 4 trở lên và tất cả các 

khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 100% chất thải rắn thông 

thường, 95% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn 

môi trường. Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước 

biển dâng. 100% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải tập trung đạt 

tiêu chuẩn về môi trường. 

− Khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, 

từng bước nâng cao chất lượng môi trường. 

b). Các giải pháp phát triển khu vực có vai trò động lực của tỉnh 

(1). Tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm  

Phát triển có lựa chọn, có trọng tâm trọng điểm, tập trung đầu tư phát triển 

hệ thống kết cấu hạ tầng. Cần phải có bước đi hợp lý để đảm bảo từng bước phát 

triển một cách đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc 

đầu tư trong các lĩnh vực đột phá phải được bố trí hợp lý, hiệu quả ngay từ trong 

quy hoạch, thực hiện đầu tư để đảm bảo hiệu quả chung và tiết kiệm nguồn lực.  

Ưu tiên đầu tư các dự án, chương trình, công trình có sức lan tỏa, là những 

hạng mục công trình lớn của quốc gia, vùng, tỉnh trên địa bàn; những công trình 

có vị trí địa kinh tế, địa chính trị đặc biệt, mang lại hiệu quả đầu tư (cả hiệu quả 

kinh tế và hiệu quả xã hội), tạo sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng 

động lực và các khu vực lân cận; những dự án giải quyết nhu cầu thiết yếu về 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. 

(2). Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi do Trung ương, tỉnh ban 

hành về phát triển KT-XH. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 

một số cơ chế, chính sách của tỉnh mang tính đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển 

đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên (du lịch, công nghiệp năng lượng…) trên địa bàn 

theo hướng thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư. 

(3). Nghiên cứu ban hành mới một số cơ chế, chính sách mang tính đặc thù 

cho vùng động lực  

Nghiên cứu ban hành chính sách theo hướng tăng tỷ lệ điều tiết phần giữ 

lại cho các địa phương trong vùng động lực của tỉnh, tạo điều kiện cho các địa 

phương đảm bảo nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao 

thông, hạ tầng các khu, CCN, hạ tầng đô thị, nông thôn; Nghiên cứu đề xuất ban 

hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hạ tầng các khu, tập trung vào hạ tầng giao 

thông, hạ tầng cấp thoát nước, xử lý môi trường; Nghiên cứu, đề xuất ban hành 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch 

quốc gia Mũi Né, các cụm du lịch tại Lagi, Tuy Phong,... 
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(4). Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút lao động nhập 

cư có tay nghề. Cơ chế khuyến khích như chế độ ưu đãi của Nhà nước trợ giá 

mua nhà hoặc giảm thuế sẽ thu hút nhân tài trên toàn thế giới đồng thời phát triển 

môi trường hấp dẫn để sinh sống và nuôi dưỡng gia đình. Tạo điều kiện cho người 

thân cùng gia đình của lao động nhập cư dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản như người địa phương. 

(5). Nâng cao tay nghề của lao động ở các vị trí hiện tại để tăng năng suất 

lao động. Đảm bảo cung cấp đầy đủ các khóa đào tạo ngắn hạn cho lao động đang 

giữ các vị trí công việc hiện tại sẽ cho phép người lao động cải thiện kỹ năng và 

nâng cao năng suất. 

(6). Tăng cường, nâng tỷ lệ vốn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, coi 

đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của các doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh 

nghiệp tham gia triển khai thực hiện dự án đổi mới khoa học công nghệ. Triển 

khai các chương trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về công nghiệp năng 

lượng, công nghiệp chế biến, trên cơ sở đó cung cấp các dịch vụ khoa học và công 

nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh. 

(7). Nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường trong công tác quản lý đô thị, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền 

vững. Thực hiện lộ trình di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu vực dân 

cư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi 

trường đáp ứng yêu cầu theo quy định, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến thủy 

sản tại các khu du lịch, khu đông dân cư. 

3.8. Phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn 

tỉnh Bình Thuận 

3.8.1. Xác định khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình 

Thuận 

Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng, các tiêu chí xác định vùng khó khăn, 

đặc biệt khó khăn97 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ98, trong giai đoạn 2021-

2025, tỉnh Bình Thuận có tổng số 31 xã (thuộc 7/10 huyện, thị xã, thành phố) là các xã 

thuộc khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, trong đó có 25 xã thuộc khu vực I, 3 xã khu 

vực II và 3 xã thuộc khu vực III. 

Danh sách 25 xã khu vực I, gồm: xã Phan Dũng, xã Phong Phú, xã Phú Lạc 

(huyện Tuy Phong); xã Phan Thanh, xã Phan Hòa, xã Phan Hiệp, xã Phan Sơn, xã Phan 

Lâm, xã Phan Điền, xã Bình An, xã Sông Bình, xã Sông Lũy, xã Hải Ninh (huyện Bắc 

Bình); xã Hàm Trí, xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc); xã Hàm Cần (huyện Hàm 

 
97 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân định vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. 

98 Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 
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Thuận Nam); xã Sông Phan, xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân); xã Măng Tố, xã Đức 

Bình, xã Đức Thuận, xã Gia Huynh, xã Suối Kiết, thị trấn Lạc Tánh (huyện Tánh Linh); 

xã Trà Tân (huyện Đức Linh). Danh sách 3 xã khu vực II, gồm: xã Phan Tiến (huyện 

Bắc Bình); xã Đông Tiến, xã Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc). Danh sách 3 xã khu 

vực II, gồm: xã La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc); xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận 

Nam); xã La Ngâu (huyện Tánh Linh). 

3.8.2. Mục tiêu và giải pháp phát triển khu vực khó khăn, đặc biệt 

khó khăn 

a). Mục tiêu 

Tập trung nguồn lực đầu tư thỏa đáng để từng bước thúc đẩy, cải thiện tăng 

trưởng kinh tế tại các khu vực vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh. Từng bước 

xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn, đặc 

biệt khó khăn. Thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển của khu vực khó khăn so 

với các khu vực phát triển khác trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, đảm bảo an 

sinh xã hội. Đến năm 2025, phấn đấu giảm số lượng xã khu vực khó khăn, đặc biệt khó 

khăn còn khoảng 25 xã, đến 2030 còn dưới 15 xã khu vực khó khăn, không còn xã đặc 

biệt khó khăn. 

b). Phương án và giải pháp phát triển khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn 

Phương án và giải pháp phát triển khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn 

được xây dựng dựa trên cơ sở chủ trương chính sách của Chính phủ đối với địa 

bàn đặc biệt khó khăn, khó khăn cũng như điều kiện cụ thể và được định kỳ rà 

soát điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển tại các khu vực đặc biệt khó khăn, 

khu vực khó khăn để tối ưu hóa chính sách đối với khu vực đặc biệt khó khăn, 

khu vực khó khăn của tỉnh Bình Thuận. 

Trong giai đoạn 2021-2030, trường hợp chính sách của Chính phủ có sự 

thay đối, phương án này sẽ được điều chỉnh phù hợp với chính sách mới của 

Chính phủ và tình hình phát triển tại từng địa bàn.  

(1). Một số định hướng và giải pháp chủ yếu 

− Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 

2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 

11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW 

ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 88/2019/QH14 

của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra. 
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− Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, các chính sách dân tộc của Trung ương và địa phương 

hiện đang triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh để đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ kịp thời các văn bản không còn phù hợp để đảm bảo tính thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

− Phát triển hệ thống giao thông trục chính và giao thông nông thôn để 

phục vụ sản xuất và đời sống, thúc đẩy giao thương hàng hóa trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền 

núi với các địa phương khác trong tỉnh. Tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối, 

quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ, 

khuyến khích nhà đầu tư xây dựng các cửa hàng tiện lợi, chợ phục vụ vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư và 

chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

− Triển khai thực hiện chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức 

đối với người dân tộc thiểu số, nhất là nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm 

dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực thấp; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 

bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. 

− Triển khai việc ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao 

trong các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung 

theo hướng hàng hóa gắn trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. 

− Ưu tiên thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030 cho các huyện, xã thuộc khu vực khó khăn, đặc biệt 

khó khăn của tỉnh.  

− Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường 

trong độ tuổi, tỷ lệ phổ cập giáo dục ở các cấp; nâng cao chất lượng dạy, học và 

ăn, ở, sinh hoạt cho các học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông 

dân tộc nội trú trên địa bàn các huyện của tỉnh. 

− Triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối 

với lao động dân tộc thiểu số, thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các 

trình độ đào tạo nghề. 

− Nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế; tạo điều 

kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở các 

tuyến thông qua chính sách bảo hiểm y tế; triển khai đầy đủ, kịp thời các chương 

trình tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khỏe, tầm vóc 
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thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y 

tế là người dân tộc thiểu số ở địa phương. 

− Nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; quan 

tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị 

văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào; đồng thời, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu 

ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tinh thần và môi trường. 

− Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực từ nước ngoài để phục vụ 

phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. 

− Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ở các địa bàn trọng điểm trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai thực hiện các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây 

dựng cụm nông thôn, bản định canh định cư bền vững; thực hiện có hiệu quả 

chương trình xóa mù chữ, mở các lớp dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ công 

tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia các đề án, chính sách về bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động nắm chắc 

tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra 

các “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt 

công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

(2). Đối với khu vực các xã khó khăn 

− Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của “Chương trình Nông thôn mới”, 

“Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn khu vực khó khăn. 

− Tổ chức thực hiện tốt các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, 

phổ biến kiến thức kinh doanh, kỹ thuật nông lâm nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, 

hộ kinh doanh hình thành các mô hình liên kết phát triển kinh tế bền vững. 

− Kết hợp phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, kết hợp với vận động 

tuyên truyền nhằm huy động nguồn lực trong dân đầu tư xây dựng mới, kiên cố hóa hệ 

thống đường nội thôn, đường liên thôn, đường vào các khu sản xuất nông nghiệp tại 

các khu vực khó khăn; Kết nối giao thông đến các trục đường chính của xã, huyện lộ, 

tỉnh lộ, quốc lộ. 

− Đầu tư xây dựng, đầu tư thiết bị y tế, nâng cao chất lượng cán bộ y tế, nhằm 

nâng cao năng lực khám chữa bệnh các trạm y tế, trung tâm y tế các xã khu vực khó 

khăn. 

− Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng giáo dục các cấp trên địa bàn 

khu vực khó khăn. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên các cấp; tổ chức đào tạo, 
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tập huấn cải thiện trình độ đội ngũ giáo viên các trường khu vực đặc biệt khó khăn, khu 

vực khó khăn. 

− Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bố trí nguồn tín dụng lãi suất 

ưu đãi dành cho các đối tượng tại địa bàn khó khăn theo chính sách ưu đãi tín dụng 

nhằm thúc đẩy tạo việc làm. 

− Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội (bảo hiểm, y tế, giáo dục, tài 

chính...), các chính sách ưu đãi đối với đối tượng thụ hưởng (cán bộ, công chức, viên 

chức, học sinh, giáo viên, người dân tộc thiểu số) theo đúng chủ trương, chính sách của 

Nhà nước đối với khu vực khó khăn. 

− Thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn cho người dân tại khu vực khó khăn nhằm 

tạo nguồn cung ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức triển khai các chương 

trình phổ cập kiến thức tài chính, đào tạo kỹ năng tài chính cho người dân khu vực khó 

khăn nhằm hỗ trợ người dân ở các khu vực này làm kinh tế, thoát nghèo. 

(3). Đối với khu vực các xã đặc biệt khó khăn 

Ngoài các giải pháp thực hiện đối với khu vực các xã khó khăn, các giải pháp 

cụ thể sau đây được thực hiện đối với khu vực các xã đặc biệt khó khăn: 

− Lựa chọn, bố trí cán bộ tâm huyết, có năng lực, năng động về lãnh đạo các xã 

thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ và nghiêm minh chính sách ưu đãi 

của Chính phủ dành cho cán bộ công tác tại các địa bàn các xã đặc biệt khó khăn. 

− Huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện Chương trình Nông thôn mới trên 

địa bàn các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Kêu gọi, thu hút vốn viện trợ, vốn hỗ trợ quốc 

tế nhằm hỗ phát triển khu vực đặc biệt khó khăn, tập trung vào cơ sở hạ tầng và tạo sinh 

kế tại các khu vực đặc biệt khó khăn. 

− Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước, cơ sở năng 

lượng (điện, xăng dầu), hạ tầng thương mại dịch vụ (chợ), hạ tầng viễn thông, thông tin, 

truyền hình phục vụ khu vực đặc biệt khó khăn. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách 

khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phổ biến 

kiến thức kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh hình thành các mô 

hình liên kết phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa bàn. 

− Đưa các trung tâm cụm xã này trở thành các điểm hỗ trợ phát triển, tổ chức 

thành nơi tiêu thụ sản phẩm cho các khu vực đặc biệt khó khăn. 

− Hàng năm dành một tỷ lệ ngân sách nhất định bố trí vốn ưu tiên đầu tư xây 

dựng đường giao thông kiên cố kết nối từ các thôn thuộc khu vực đặc biệt khó khăn đến 

các tuyến đường liên xã, đường liên huyện, thuận lợi hóa việc vận chuyển người và 

hàng hóa từ các thôn, xã khó khăn ra các trục giao thông chính trong cả mùa khô và 

mùa mưa; tiếp tục phát triển mạng lưới điện đến các thôn thuộc khu vực đặc biệt khó 

khăn. 

− Đầu tư xây dựng, kiên cố hóa cơ sở hạ tầng trường, lớp, nâng cao chất lượng 

giáo viên của hệ thống trường phổ thông các cấp, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán 
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trú tại các xã đặc biệt khó khăn. Mục tiêu nhằm nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. 

− Hỗ trợ đồng bào các dân tộc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của 

mỗi dân tộc; hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, 

ý thức công dân. 

− Vận động đồng bào các dân tộc đẩy lùi, từ bỏ tư duy, phong tục, tập quán lạc 

hậu, thói quen không tốt (tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nghiện rượu.), bài trừ tệ 

nạn xã hội, chuyển hướng hoạt động của người dân sang tập trung làm kinh tế. Thực 

hiện bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ các dân tộc khỏi các tập tục lạc hậu; tạo cơ hội 

và trao cơ hội cho phụ nữ các dân tộc. 

 

III. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

- XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH THUẬN  

1. Sơ đồ tổng thể tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội 

1.1. Bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng 

1.1.1. Các công trình hạ tầng giao thông quốc gia  

a). Hạ tầng giao thông đường bộ 

(1). Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dài 78,5 km, với 

4 làn xe (đoạn qua Bình Thuận dài 12 km). 

- Điểm đầu: tại km54+00, phía sau nút giao Cam Ranh (điểm cuối dự án 

Nha Trang - Cam Lâm) thuộc địa phận xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa;  

- Điểm cuối: tại KM134+00, phía trước nút giao Vĩnh Hảo, trùng điểm đầu 

cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận. 

Đoạn qua tỉnh Bình Thuận: từ Km122, tuyến đi vào địa phận huyện Tuy 

Phong (tỉnh Bình Thuận), cắt qua eo núi Vung. Tại đây, bố trí hầm Núi Vung, từ 

Km124 tuyến hạ dần cao độ, đi giữa thung lũng tạo bởi núi Ông Sâu và núi Nước 

Mặn, đi sát chân núi Ông Mức (thượng lưu hồ Đá Bạc), kết thúc tại Km134, thuộc 

địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

(2). Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dài 100,8 km, 

với 4 làn xe. 

- Điểm đầu: Km134+00, phía trước nút giao Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã 

Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (trùng với điểm cuối dự án thành 

phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo). 

- Điểm cuối: Km235+00, giao với đường QL1 đi Mỹ Thạnh tại Km2+500, 
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thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (trùng với điểm 

đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây). 

Hình 23. Quy hoạch đường bộ cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

(3). Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, dài 98 km, với 

6 làn xe (đoạn qua Bình Thuận dài 47,5 km):  

- Điểm đầu: kết nối điểm cuối dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan 

Thiết, tại Km235+000, thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam;  

- Điểm cuối: kết nối với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - 

Dầu Giây tại Km 43+125 thuộc xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). 

Đoạn qua tỉnh Bình Thuận: có điểm đầu tuyến tại Hàm Kiệm, huyện Hàm 

Thuận Nam, đi qua địa bàn các xã Hàm Cường, Hàm Minh, Tân Lập (huyện Hàm 

Thuận Nam), Sông Phan, Tân Phúc, Tân Đức (huyện Hàm Tân). 

b). Hạ tầng giao thông đường sắt  

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Từ ga Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 

TP. Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, đường 

đôi, khổ 1.435 mm, dài khoảng 1.559 km. Ưu tiên triển khai đầu tư 02 đoạn Hà 

Nội - Vinh, Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - 

Nam, trong đó, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn Nha Trang - TP. Hồ 

Chí Minh, dài 370 km, khổ 1.435 mm, với đường đôi điện khí hóa.  

Tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được quy hoạch: (i) tuyến 

đường sắt kết nối (khi có nhu cầu) từ ga Bình Thuận (Mương Mán) kết nối với 
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cảng Phan Thiết; (ii) các ga đường sắt tốc độ cao (HSR) gồm: ga Phan Rí, Mương 

Mán và La Gi; (iii) các ga đường sắt thường gồm: ga Sông Mao, Bình Thuận, 

Sông Phan. 

c). Hạ tầng cảng hàng không  

Cảng hàng không Phan Thiết đang được đầu tư xây dựng. Giai đoạn đến 

năm 2030 đạt công suất đạt 2 triệu hành khách/năm. Diện tích quy hoạch sử dụng 

đất 543 ha. 

d). Hạ tầng cảng biển  

Tại Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021, theo đó, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận quy hoạch 

bố trí không gian hệ thống cảng biển quốc gia như sau: 

(1). Khu Bến Vĩnh Tân 

- Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước thuộc xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong. 

- Chức năng: phục vụ trực tiếp trung tâm điện lực Vĩnh Tân, phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và một phần hàng hóa khu vực Tây Nguyên; có bến 

tổng hợp, container, hàng rời. 

- Cỡ tàu: trọng tải đến 100.000 tấn. 

(2). Khu Bến Sơn Mỹ 

- Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm 

Tân. 

- Chức năng: phục vụ trực tiếp khu công nghiệp Sơn Mỹ, tổng kho LNG 

Sơn Mỹ và Trung tâm điện lực Sơn Mỹ; có bến hàng lỏng/khí, bến tổng hợp, bến 

khách phù hợp với nhu cầu và năng lực của nhà đầu tư. 

- Cỡ tàu: tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn; tàu tổng hơp, hàng 

rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu khách quốc tế phù họp với thực tế nhu cầu. 

(3). Các khu bến khác 

- Bến cảng Kê Gà:  

+ Phạm vi quy hoạch vùng nước ngoài khơi Kê Gà.  

+ Chức năng phục vụ nhà máy điện khí LNG Kê Gà phù hợp với Quy 

hoạch phát triển điện lực.  

+ Cỡ tàu phát triển phù hợp theo nhu cầu và năng lực nhà đầu tư. 

- Các bến ngoài khơi (các mỏ: Hồng Ngọc, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Thăng 

Long - Đông Đô) là các bến dầu khí được phát triển phù họp với nhu cầu hoạt 
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động khai thác mỏ. 

- Bến Phan Thiết, Phú Quý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương 

và tuyến từ bờ ra đảo, tiếp nhận tàu khách, tàu hàng trọng tải đến 5.000 tấn. 

(4). Các khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú bão: tại Vĩnh Tân, Sơn Mỹ, Kê 

Gà, Phan Thiết, Phú Quý và các khu vực khác đủ điều kiện. 

(5). Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng: cải tạo, nâng 

cấp luồng Phan Thiết cho tàu trọng tải đến 2.000 tấn. Trường hợp huy động nguồn 

xã hội hóa, cho phép đầu tư luồng hàng hải phù hợp với quy mô quy hoạch bến 

cảng biển. 

1.1.2. Các công trình hạ tầng năng lượng (cấp điện) quốc gia  

a). Các công trình nguồn  

Tại Quy hoạch điện VIII (đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo 

quy định), dự kiến quy hoạch phát triển một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần bố trí không gian và sử dụng đất để 

thực hiện các dự án, gồm: 

- Các dự án nhiệt điện TBKHH Sơn Mỹ I (công suất 2.250 MW) và 

TBKHH Sơn Mỹ II (công suất 2.250 MW), dự kiến bố trí tại xã Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân (trong Khu liên hợp Công nghiệp dịch vụ - Sơn Mỹ). 

- Dự án nhiệt điện than Vĩnh Tân III (công suất 1.800 MW), tại Trung tâm 

điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. 

- Dự án thủy điện La Ngâu (công suất 36 MW), tại xã La Ngâu, huyện 

Tánh Linh. 

- Một số dự án nguồn điện khác được quy hoạch phát triển tại khu vực Nam 

Trung Bộ (vị trí quy hoạch cụ thể do các nhà đầu tư quan tâm khảo sát đầu tư) và 

được quy hoạch tổng nguồn, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện của hệ thống 

như sau: (i) đối với các dự án điện mặt trời được quy hoạch với tổng công suất 

khoảng 6.800 MW vào năm 2030 và khoảng 7.500 MW vào năm 2045; (ii) đối 

với các dự án điện gió trên bờ và gần bờ được quy hoạch với tổng công suất 

khoảng 2.500 MW vào năm 2030 và duy trì tổng công suất này đến năm 2045; 

(iii) đối với các dự án điện gió ngoài khơi được quy hoạch với tổng công suất 

khoảng 2.000 MW vào năm 2030. 

Ngoài Quy hoạch điện VIII, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều vị 

trí tiềm năng có thể phát triển nguồn điện, cần dành quỹ đất, cũng như không 

gian bố trí phát triển điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn quy hoạch hoặc 

sau giai đoạn quy hoạch với tổng công suất có thể đạt tới 26.000-27.000MW 

và 949 MWp điện mặt trời. Chi tiết các dự án tiềm năng trình bày trong 

Bảng 69 Phụ Lục II.C.  



444 

b). Các công trình lưới điện  

Các dự án lưới điện quốc gia dự kiến quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh 

trong các Bảng 33 và 34 dưới đây. 

 

Bảng 33. Các dự án trạm biến áp dự kiến quy hoạch phát triển đến năm 2030 

và đến năm 2045 (theo Quy hoạch điện VIII) 

TT 
Cấp 

điện áp 
Tên công trình 

Công suất 

(MW) 

Thời gian 

vận hành 
Ghi chú 

1 500 kV Sơn Mỹ 900 2026-2030 Xây mới 

2 500 kV Hồng Phong 1.800 2026-2030 
Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

3 220 kV Hàm Thuận Nam 500 2021-2025 Xây mới 

4 220 kV Trạm cắt Thái Hòa  2021-2025 
Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

5 220 kV Vĩnh Hảo 500 2021-2025 
Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

6 220 kV Hòa Thắng 500 2021-2025 
Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

7 220 kV Hồng Phong 250 2021-2025 
Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

8 220 kV Hàm Cường 250 2021-2025 
Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

9 220 kV 
Gom NLTT tỉnh 

Bình Thuận 
125 2021-2025 

Xây mới; giải tỏa nguồn 

NLTT 

11 220 kV Hồng Phong 500 2026-2030 
Cải tạo, nâng công suất; 

giải tỏa nguồn NLTT 

12 220 kV 
Gom NLTT tỉnh 

Bình Thuận 
250 2026-2030 

Cải tạo, nâng công suất; 

giải tỏa nguồn NLTT 

13 220 kV Tánh Linh 250 2036-2040 Xây mới 

14 220 kV Hàm Thuận 250 2036-2040 Cải tạo, nâng công suất 

15 220 kV Hàm Thuận Nam 750 2041-2045 Cải tạo, nâng công suất 

16 220 kV Tánh Linh 500 2041-2045 Cải tạo, nâng công suất 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 
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Bảng 34. Các dự án lưới truyền tải dự kiến quy hoạch phát triển đến năm 2030 

và đến năm 2045 (theo Quy hoạch điện VIII) 

TT 
Cấp 

điện áp 
Tên công trình 

Số mạch 

x km 

Thời gian 

vận hành 
Ghi chú 

1 500 kV 
Hồng Phong - rẽ Vĩnh 

Tân - Sông Mây 
4x10 2026-2030 

Xây mới, đấu nối TBA 

500 kV Hồng Phong 

2 500 kV 
Sơn Mỹ - Bắc Châu 

Đức 
2x80 2026-2030 

Xây mới, đồng bộ TBK 

Sơn Mỹ II 

3 500 kV 
ĐGNK tỉnh Bình 

Thuận 1 - Thuận Nam 
2x50 2026-2030 

Xây mới, giải tỏa 

ĐGNK tỉnh Bình Thuận 

4 500 kV 

ĐGNK tỉnh Bình 

Thuận 3 - rẽ TBK Cà 

Ná - Thuận Nam 

2x15 2026-2030 
Xây mới, giải tỏa 

ĐGNK tỉnh Bình Thuận 

5 500 kV 
ĐGNK tỉnh Bình 

Thuận 2 - Long Thành 
2x110 2031-2035 

Xây mới, giải tỏa 

ĐGNK tỉnh Bình Thuận 

6 500 kV 

ĐGNK tỉnh Bình 

Thuận 4 - ĐGNK tỉnh 

Bình Thuận 2 

2x25 2036-2040 
Xây mới, giải tỏa 

ĐGNK tỉnh Bình Thuận 

7 220 kV 
500 kVVĩnh Tân - Cà 

Ná 
2x14 2021-2025 

Xây mới, đấu nối trạm 

220 kV Cà Ná 

8 220 kV 

Trạm cắt 220 kV Thái 

Hòa - rẽ Vĩnh Tân - 

Phan Thiết 

2x0,5 2021-2025 

Xây mới, đấu nối trạm 

cắt 220 kV Thái Hòa 

(gom NLTT) 

9 220 kV 

Hàm Tân - rẽ Phan 

Thiết - Tân Thành 

(mạch 2) 

2x6 2021-2025 

Đấu nối trạm 220 kV 

Hàm Tân chuyển tiếp 

thêm trên mạch còn lại 

của đường dây 220 kV 

Phan Thiết - Tân Thành 

10 220 kV 
Hàm Thuận Nam - rẽ 

Phan Thiết - Hàm Tân 
2x3,5 2021-2025 

Xây mới, đấu nối TBA 

220 kV Hàm Thuận 

Nam 

11 220 kV 
Vĩnh Hảo - rẽ Vĩnh 

Tân - Phan Rí 
2x2 2021-2025 

Xây mới, đấu nối TBA 

220 kV Vĩnh Hảo 

12 220 kV 
Hòa Thắng - rẽ Phan 

Thiết - Phan Rí 
2x7,2 2021-2025 

Xây mới, đấu nối TBA 

220 kV Hòa Thắng 

13 220 kV 
Hồng Phong - rẽ Phan 

Thiết - Phan Rí 
2x1 2021-2025 

Xây mới, đấu nối TBA 

220 kV Hồng Phong 

14 220 kV 
Hàm Cường - Hàm 

Thuận Nam 
2x7 2021-2025 

Xây mới, đấu nối TBA 

220 kV Hàm Cường 

15 220 kV 
Hàm Thuận - Đa Mi - 

Xuân Lộc 
2x95 2021-2025 

Cải tạo, nâng khả năng 

tải 

16 220 kV 
Phan Thiết - Hàm 

Thuận 
2x45 2021-2025 

Cải tạo, nâng khả năng 

tải 
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TT 
Cấp 

điện áp 
Tên công trình 

Số mạch 

x km 

Thời gian 

vận hành 
Ghi chú 

17 220 kV 

Phong Điện 1 Bình 

Thuận - rẽ Vĩnh Tân - 

Phan Thiết 

2x4 2021-2025 

Xây mới, đấu nối TBA 

220 kV Phong điện 1 

Bình Thuận 

18 220 kV 

Phước Thuận - rẽ Phan 

Thiết - Tân Thành và 

Hàm Tân - Tân Thánh 

2x6 2021-2025 Xây mới 

19 220 kV 
Hồng Phong - rẽ Phan 

Rí - Phan Thiết 
4x5 2026-2030 

Xây mới, đồng bộ TBA 

500 kV Hồng Phong 

20 220 kV Phan Rí - Phan Thiết 2x52 2026-2030 
Cải tạo, nâng khả năng 

tải để giải tỏa NLTT 

21 220 kV Phan Rí - TĐ Đại Ninh 2x40 2026-2030 
Xây mới, tăng cường 

khả năng giải tỏa NLTT 

22 220 kV 

Hàm Tân - Châu Đức 

và Hàm Tân - ĐTM Đá 

Bạc - Châu Đức  

2x60 2026-2030 

Cải tạo, nâng khả năng 

tải, giải tỏa công suất 

nguồn điện khu vực 

23 220 kV 
Sơn Mỹ - rẽ Hàm Tân - 

Phước Thuận 
4x4 2026-2030 

Xây mới, đấu nối TBA 

500 kV Sơn Mỹ, xem 

xét chọn tiết diện phù 

hợp với các đường dây 

220 kV Hàm Tân - 

Châu Đức và Hàm Tân - 

ĐTM Đá Bạc - Châu 

Đức sau cải tạo 

24 220 kV Đông Hà, Đức Linh 4x4 2026-2030 

 

Xây mới 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

1.2. Các khu vực hạn chế phát triển 

1.2.1. Vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan 

Theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, theo đó trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận có một số khu vực thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng 

titan do quốc gia quản lý và được xác định là vùng dự trữ, hạn chế bố trí các hoạt 

động kinh tế khác trong khu vực dực trữ. Danh mục khu vực dự trữ khoáng sản 

quốc gia tại Bình Thuận kèm theo Quyết định số 645/QĐ-TTg trong Bảng 72, 

Phụ Lục II.C. 

Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất và không gian trên đất, 

đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian cho phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - 

xã hội khác, dự kiến điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn 
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tỉnh Bình Thuận99 diện tích 82.700 ha khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo 

Quyết định số 645/QĐ-TTg nêu trên như sau (Chi tiết được thể hiện trong dữ liệu 

bản đồ quy hoạch):  

(1). Diện tích 57.026 ha dự trữ có thời hạn (chiếm 69%). 

(2). Diện tích 20.142 ha dự trữ lâu dài (chiếm 24,3%), là các vị trí dọc ven 

biển phù hợp để đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội dài hạn nhằm khai thác, 

sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, 

góp phần nâng cao đời sống nhân dân. 

(3). Diện tích 5.532 ha đưa ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản (chiếm 

6,7%), là các khu vực nằm sát bờ biển thuận lợi để phát triển du lịch, được xác 

định là khu vực đô thị dịch vụ - du lịch có vai trò là “điểm nhấn” và trọng điểm 

trong thực hiện Đề án Trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia theo 

Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/11/2013 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận được phê duyệt tại 

Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

- Sân bay Phan Thiết, chồng lấn dự trữ 487 ha/544 ha; 

- Khu vực 700 ha dọc hai bên trục đường Võ Nguyên Giáp (bao gồm dự án 

đầu tư Trung tâm Dịch vụ du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết, 

chồng lấn dự trữ 76 ha); 

- Khu vực 3.984 ha, gồm: Bàu Trắng (Bàu Ông, Bàu Bà), huyện Bắc Bình; 

đồi cát bay Trinh nữ; dự án Khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Dubai Việt Nam 

(chồng lấn dự trữ 1.067 ha/1.142 ha); dự án Khu đô thị du lịch biển TMS Hòa 

Thắng - Mũi Né, diện tích 1.020ha (chồng lấn dự trữ 189 ha, chồng lấn Quy 

hoạch titan 589 ha chưa cấp phép thăm dò). 

- Khu vực 361 ha hai bên trục đường ven biển quan trọng đã đầu tư Hòa 

Thắng - Hòa Phú. 

(4). Các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sau điều chỉnh nêu trên, căn cứ 

quy định của Luật Đất đai, quy hoạch tỉnh… thực hiện việc chấp thuận đầu tư các dự 

án phát triển kinh tế xã hội, giao, cho thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư, đất 

đai; quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực có dự trữ khoáng sản titan. 

Nghiêm cấm việc lợi dụng thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên khu vực 

dự trữ khoáng sản titan để khai thác khoáng sản dưới mọi hình thức. 

1.2.2. Các vùng bảo tồn cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn tỉnh 

Các vùng bảo tồn cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 

 
99 tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 336/UBND-KT ngày 24/01/2019) về 

việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn tỉnh. 
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Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 04 khu bảo tồn 

thiên nhiên, trong đó có 02 khu bảo tồn trên cạn (gồm: khu bảo tồn thiên nhiên 

Tà Kóu và khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông) và 02 khu bảo tồn biển (gồm: khu 

bảo tồn biển Hòn Cau và khu bảo tồn biển Phú Quý). Cụ thể: 

- Khu bảo tồn biển Hòn Cau, dự trữ thiên nhiên, với diện tích bảo tồn 12.500 ha. 

- Khu bảo tồn biển Phú Quý, dự trữ thiên nhiên, với diện tích bảo tồn 18.980 ha. 

- Khu bảo tồn trên cạn Núi ông, dự trữ thiên nhiên, với diện tích bảo tồn 23.834ha. 

- Khu bảo tồn trên cạn Tà Kóu, dự trữ thiên nhiên, với diện tích bảo tồn 8.407 ha. 

Bên cạnh 4 vùng bảo tồn thiên nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn có các 

khu vực đa dạng sinh học khá cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hành lang 

đa dạng sinh học cần bảo tồn và hạn chế tác động ảnh hưởng như sau: 

- Khu vực ven biển thuộc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận để 

đảm bảo tiêu chí bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái trong khu vực hành lang. Các dự 

án phát triển hạ tầng khu vực xung quanh hàng lang cần đảm bảo đồng bộ về hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị. 

- Khu vực rừng ngập mặn thuộc ranh giới giữa 3 phường Phú Thủy, Thanh Hải 

và Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Hiện nay, khu rừng ngập mặn này đang phục hồi, 

sinh trưởng rất nhanh; nhiều loại cây cao 3-4 m, có những cây 5-6 m, tán rộng và dày 

đã thu hút nhiều loại chim, cò đã về trú ngụ tạo nên một không gian độc đáo giữa lòng 

thành phố Phan Thiết. Bên cạnh các chức năng điều tiết nước ngầm, điều hòa sinh thái 

và khí hậu, sản xuất sinh khối, hạn chế lũ lụt, chắn gió, chống xói lở... khu rừng này 

sẽ là điểm tham quan thú vị thu hút khách du lịch khi đến Bình Thuận. 

1.3. Kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh với hệ thống kết cấu hạ 

tầng quốc gia và vùng 

a). Kết nối các điểm liên thông trên tuyến đường bộ cao tốc 

Kết nối các điểm liên thông trên tuyến đường bộ cao tốc: gồm 07 tuyến giao thông.  

(1). Đường kết nối cao tốc đến Quốc lộ 1 tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong (Giáp khu công nghiệp Tuy Phong): Tuyến kết nối đường bộ cao tốc với 

Quốc lộ 1 tại Km1589+100. Chiều dài khoảng 2,6km. Quy mô xây dựng đường 

cấp III, quy mô 2-4 làn xe. 

(2). Đường kết nối cao tốc từ xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình đến khu vực 

ven biển Hòa Phú, huyện Tuy Phong: Điểm đầu tuyến về Km1638+000 Quốc lộ 

1 và điều chỉnh hướng tuyến đoạn 550m đầu đi theo quy hoạch đường vành đai 

thị trấn Chợ Lầu để tránh qua khu dân cư hiện hữu, hạn chế bồi thường, giải 
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phóng mặt bằng, kết nối với điểm đầu đường từ Quốc lộ 1 (Chợ Lầu) - Hòa Phú 

tạo thành trục liên thông kết nối đến khu vực ven biển Hòa Phú, huyện Tuy Phong. 

Chiều dài tuyến khoảng 7,2 km, quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.  

(3). Đường kết nối cao tốc từ thị trấn Lương Sơn đến khu vực ven biển Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình. Tuyến đã được xây dựng đoạn từ thị trấn Lương Sơn 

đến ven biển Hòa Thắng đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe. Quy 

hoạch nối dài tuyến từ Lương Sơn đến cao tốc.  

(4). Đường kết nối cao tốc thông qua Quốc lộ 28 đến Quốc lộ 1 vào thành 

phố Phan Thiết. Tuyến đã được xây dựng hoàn thiện đạt tiêu chuẩn đường cấp II-

III, quy mô 4 làn xe. 

(5). Đường kết nối cao tốc từ xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đến 

khu vực ven biển Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, quy mô đường cấp III, 2-4 

làn xe, gồm 02 đoạn: 

- Đoạn từ cao tốc (Mỹ Thạnh) - Quốc lộ 1: Tuyến kết nối đường bộ cao tốc 

với Quốc lộ 1 tại Km1717+640. Chiều dài khoảng 2,6km, đạt tiêu chuẩn đường 

cấp II-III, quy mô 2-4 làn xe. 

- Đoạn Quốc lộ 1 (Hàm Kiệm) - Tiến Thành: Phương án hướng tuyến và 

quy mô đầu tư đã được UBND tỉnh tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương và 

thống nhất tại Thông báo số 3720/UBND-ĐTQH ngày 04/9/2019, đạt tiêu chuẩn 

đường cấp II-III, quy mô 2-4 làn xe. 

(6). Đường kết nối cao tốc từ Tân Nghĩa đến khu vực ven biển Sơn Mỹ, 

Tân Thắng, Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Tuyến thuộc đoạn tuyến QL55, đạt tiêu 

chuẩn đường cấp II-III, quy mô 4 làn xe. 

(7). Đường kết nối từ ĐT720 xã Tân Minh, huyện Hàm Tân đến Khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Đây là đoạn tuyến thuộc 

đường ĐT.720 đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe.  

b). Kết nối giao thông đến Cảng hàng không Phan Thiết, khu du lịch 

quốc gia Mũi Né, mở rộng đô thị Phan Thiết, đô thị La Gi 

(1). Đường tránh Quốc lộ 1 qua thành phố Phan Thiết: điểm đầu tại 

Km1692+000 Quốc lộ 1 (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) đến 

Km1695+520 Quốc lộ 1 (thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc). Xây dựng 

tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe. 

(2). Đường Quốc lộ 1 - Hàm Tiến (kết nối đến CHK Phan Thiết): điểm đầu 

tuyến trùng với điểm cuối tuyến đường tránh thành phố Phan Thiết. Xây dựng 

tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I - II, quy mô tối thiểu 4 làn xe. 

(3). Đường vành đai Hàm Thắng - Cảng hàng không Phan Thiết: tuyến 

thuộc hệ thống đường vành đai thành phố Phan Thiết kết nối đến CHK. Quy 
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hoạch tuyến đạt quy mô tối thiểu 4 làn xe, đoạn qua khu vực phát triển đô thị xây 

dựng theo quy hoạch được duyệt. 

(4). Đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết: tuyến thuộc dự án đường Lê Lợi 

nối dài, quy mô nền đường 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đừng đô thị. 

(5). Đường ĐT.711 (kết nối Quốc lộ 28 đến Quốc lộ 1 đến Khu đô thị Long 

Sơn Suối Nước, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết): Tuyến đi qua các khu 

vực phát triển đô thị của thành phố Phan Thiết (KĐT Long Sơn - Suối Nước), 

quy mô tuyến theo quy hoạch được duyệt đạt 4 làn xe, tiêu chuẩn đường đô thị. 

(6). Đường tránh ĐT.719, thị xã La Gi kết hợp phục vụ phát triển cụm công 

nghiệp Tân Bình: là trục giao thông chính tạo động lực phát triển các cụm công 

nghiệp khu vực Tân Bình và phát triển đô thị La Gi. Quy hoạch tuyến tuân thủ 

Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035 và đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.  

c). Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển dịch vụ Logistics 

tại khu vực Cảng tổng hợp Quốc tế Vĩnh Tân 

(1). Quốc lộ 28B tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng (kết nối Quốc lộ 1, 

tỉnh Bình Thuận với Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng). Tuyến đạt tiêu chuẩn đường 

cấp III, quy mô 4 làn xe. 

(2). Quốc lộ 55, đoạn từ Km52+640 đến Km97+692 (từ giáp ranh giới tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đến giao Quốc lộ 1 tại Km1750+575). Tuyến đạt tiêu chuẩn 

đường cấp III, quy mô 4 làn xe. 

(3). Quốc lộ 28 (đoạn từ Km19+000, tỉnh Bình Thuận đến Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông). Tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe. 

(4). Tuyến đường tỉnh mới Liên Hương - Phan Dũng - Tà Năng trên cơ sở 

nâng cấp cải tạo đường hiện trạng kết hợp xây dựng mới một số đoạn tuyến kết nối 

Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận với Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng, quy mô 2-4 làn xe. 

 

d). Phát triển giao thông cải thiện năng lực lưu thông, phục vụ sản 

xuất, đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị 

Đầu tư phát triển, từng bước đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống 

giao thông đô thị theo quy hoạch hệ thống đô thị của tỉnh và quy hoạch các đô thị 

trong huyện. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy mô, tính chất đô thị.  

(1). Đối với thành phố Phan Thiết, hình thành các trục kết nối đến các khu 

vực chức năng đô thị:  

(i). Trục dọc: 

− Trục thứ nhất: trục đường Trường Chinh (Quốc lộ 1) là trục đối ngoại 

chính của Thành phố Phan Thiết theo trục Bắc - Nam. 
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− Trục thứ hai: trục đường Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Đường 19-4 là 

trục dọc trung tâm Thành phố Phan Thiết. Mở rộng đường Trương Văn Ly phục 

vụ kết nối sân bay Căng Êsepic - Phan Thiết vào khu vực nội thành.  

− Trục thứ ba: trục đường Tôn Đức Thắng có vai trò chia sẻ lượng giao 

thông trên trục chính đường Trần Hưng Đạo, đi qua trung tâm khu Bắc Phan 

Thiết, đồng thời giữ vai trò kết nối Cảng Vận tải Phan Thiết với đường Quốc lộ1.  

− Trục thứ tư: Trục ven biển quốc gia (ĐT.716, ĐT.706B, ĐT.719, 

ĐT.719B, đường Thủ Khoa Huân) là động lực thúc đẩy phát triển du lịch của 

Phan Thiết, mở ra triển vọng khai thác quỹ đất. Đồng thời đây cũng là tuyến kết 

nối Phan Thiết và khu vực lân cận với sân bay Phan Thiết sau này.  

(ii). Trục ngang: gồm các trục đường Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Hùng 

Vương, Trần Phú, cầu và đường Nguyễn Văn Linh, trục đường ven sông Cà Ty 

giữ vai trò trung tâm Thành phố Phan Thiết với đường Quốc lộ 1 và đường ven 

biển (du lịch) quốc gia.  

(2). Đối với đô thị La Gi, đô thị Liên Hương – Phan Rí Cửa, khi đầu tư, nâng 

cấp, cải tạo các tuyến phố mới cần nghiên cứu quy hoạch đô thị đảm bảo các chỉ tiêu 

giao thông cơ bản, phân cấp mạng lưới đường chính phụ rõ ràng đảm bảo các đường 

chính cấp 1 (lộ giới 40 - 60 m), đường chính cấp 2 (lộ giới 30 - 35 m), đường liên 

khu vực (lộ giới 24 - 28 m), đường khu vực (lộ giới 15 - 20 m), vỉa hè dải đệm cây 

xanh, giải phân cách giữa đủ rộng ≥ 3m để có thể tạo vườn hoa cây cảnh, tạo mỹ 

quan đô thị và dự trữ đất bố trí các loại hình giao thông khác trong tương lai như bãi 

đỗ xe... 

 

2. Phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã 

hội của tỉnh  

2.1. Liên kết không gian hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận 

với khu vực ngoài  

Tổ chức không gian tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận 

nhằm hướng tới tạo ra không gian phát triển mới, phát huy những điều kiện đặc 

thù, tiềm năng lợi thế của tỉnh trên cơ sở nắm bắt những cơ hội mới mang lại cho 

phát triển tỉnh từ không gian kinh tế - xã hội lớn hơn (vùng, quốc gia), đồng thời 

sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững nguồn lực trong tỉnh (không gian phát 

triển có thể được xem là một nguồn lực phát triển. Các cơ hội lớn để điều chỉnh 

sắp xếp lại tổ chức không gian phát triển của tỉnh bao gồm: 

(1). Động lực phát triển đến từ vùng Đông Nam Bộ 

 Nằm cách TP. Hồ Chí Minh, trung tâm vùng KTTĐ phía Nam khoảng 200 

km, cách vành đai công nghiệp quanh TP. Hồ Chí Minh khoảng 100 km, Bình 

Thuận thuộc vành đai chuyền đổi công nghiệp thứ 2 của TP. Hồ Chí Minh, có 
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nhiều cơ hội để tiếp thu các ngành nghề công nghiệp trong làn sóng chuyển đổi 

ngành nghề từ vành đai 1 (nhất là sau khi tuyến đường bộ cao tốc được hình 

thành), vì vậy động lực cho phát triển công nghiệp Bình Thuận sẽ từ hướng Nam 

(từ vùng Đông Nam Bộ). 

(2). Kết hợp chuỗi phát triển kinh tế biển Nam Trung Bộ 

Nằm ở vùng duyên hải có phong cảnh, khí hậu phù hợp phát triển du lịch 

biển gắn với chuỗi du lịch ven biển từ Vũng Tàu lên (với khoảng cách khoảng 

180 km) và từ Nha Trang xuống (với khoảng cách khoảng 220 km), Bình Thuận 

có cơ hội kết nối chuỗi du lịch ven biển Nam Trung Bộ. 

Hình 24. Tổ chức liên kết không gian hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Bình 

Thuận với khu vực phía Nam 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

(3). Cánh cửa phía Đông cho vùng Tây Nguyên 

 Nằm trên hướng ra biển gần nhất của các tỉnh phía Nam của vùng Tây 

Nguyên (Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng). Cách Gia Nghĩa khoảng 220 km, cách 

Đà Lạt khoảng 160 km, cách Buôn Ma Thuột khoảng 300 km. Có nhiều cơ hội 

kết nối trong chuỗi sản xuất công nghiệp chế biến (nông lâm sản, khoáng sản), 
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vận tải, logicstic và chuỗi du lịch núi - biển. 

(4). Liên kết hoạt động kinh tế - xã hội với các tuyến hành lang kinh tế phía 

Nam và xa hơn (trong kê hoạch tổng thể kết nối ASEAN - MPAC2025) 

 Bình Thuận nằm trên tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam (có tuyến 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua), là tuyến kết nối các hành lang kinh tế 

phía Bắc với hành lang kinh tế phía Nam tham gia vào tuyến hành lang xuyên 

Á và kết nối phát triển kinh tế giữa các nước trong khu vực (ASEAN)... theo 

đó, tỉnh Bình Thuận tham gia vào các chuỗi liên kết ASEAN trên các lĩnh vực 

sau: 

- Về sáng tạo số hóa: công nghệ số hóa ở ASEAN có tiềm năng phát 

triển từ gia tăng hiệu quả, sản phẩm và dịch vụ mới, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu 

mở; trang bị cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa năng lực tiếp cận các 

công nghệ mới. 

- Về phát triển cơ sở hạ tầng bền vững: để chuẩn bị cho sự tăng trưởng 

trong tương lai, kết nối tổng thể ASEAN hướng tới giúp các nhà đầu tư mở rộng 

cơ hội từ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững bằng cách cải thiện quá trình chuẩn 

bị dự án, nâng cao năng suất, hỗ trợ các thành phố trong việc thông qua các hoạt 

động bền vững. 

- Về dịch vụ logistics không gián đoạn: cải thiện khả năng cạnh tranh của 

ngành logistics sẽ tạo sự lưu chuyển cho hàng hóa trong cộng đồng ASEAN, gia 

tăng cơ hội kinh doanh cho công dân, ASEAN hướng tới mục tiêu này bằng cách 

xác định và giải quyết những vướng mắc then chốt đối với các tuyến thương mại 

quan trọng trong ASEAN. 

- Về sự di chuyển của con người: số lượng khách du lịch từ ngoài 

ASEAN có thể đạt 150 triệu người vào năm 2025. MPAC 2025 sẽ tập trung 

vào việc cung cấp thông tin toàn diện về lựa chọn lữ hành và đơn giản hóa 

thủ tục thị thực. Điều này cũng sẽ xây dựng các khuôn khổ tiêu chuẩn chất 

lượng cao ở nhiều nghề nghiệp mà các nước thành viên ASEAN có thể thực 

thi theo bối cảnh của từng nước, và khuyến khích sự di chuyển của các sinh 

viên trong ASEAN. 

2.2. Liên kết không gian hoạt động kinh tế - xã hội trong tỉnh Bình 

Thuận  

Phương án bố trí không gian phát triển mới, phù hợp với tư duy, mô hình 

phát triển cũng như các định hướng, mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội 

và định hướng phát triển những ngành lĩnh vực quan trọng có thể tổ chức không 

gian kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận theo nguyên tắc: “Một trục động lực - Hai 

trục liên kết - Ba trung tâm - Ba hành lang phát triển”. Cụ thể như sau: 

a). Một (01) trục động lực:  
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Trục động lực hay có thể gọi là Trục cao tốc Đông - Tây gắn với hệ thống 

đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và QL1A là các kết nối 

giao thông quan trọng để kết nối với tiểu vùng Duyên hải Nam Trung bộ (Nha 

Trang, Văn Phong, Nam Phú Yên, Quy Nhơn…) và vùng Đông Nam Bộ (Vũng 

Tàu, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh). Trong đó, đặc biệt là hướng kết nối về TP. 

Hồ Chí Minh (với khoảng 200 km đường cao tốc ~ khoảng 2h vận chuyển). 

Khả năng thu hút các ngành nghề chuyển đổi theo “sóng chuyển đổi ngành 

nghề” từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh ra các vùng ngoại vi. Các khu vực phía Nam 

sẽ có nhiều cơ hội tiếp nhận các đợt sóng chuyển đổi này (với sự hình thành các 

khu, cụm công nghệp chế biến, chế tạo từ vành đai công nghiệp xung quanh trung 

tâm tài chính, khoa học công nghệ TP. Hồ Chí Minh). 

Hình 25. Tổ chức không gian liên kết hoạt động kinh tế - xã hội trong tỉnh  

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

b). Hai (02) trục liên kết:  

(1). Trục liên kết du lịch: gắn du lịch biển tại Bình Thuận với du lịch núi 

rừng tại Lâm Đồng (thành phố Đà Lạt) và vùng Tây Nguyên. 

Thông qua các tuyến QL28 (kết nối thành phố Phan Thiết về Di Linh (Lâm 

Đồng), QL28B (kết nối khu vực Mũi Né, Phan Rí Cửa về Liên Nghĩa (Lâm Đồng) 

và xa hơn là thành phố Đà Lạt, tuyến kết nối thị trấn Liên Hương về Phan Dũng 

và tiếp tục đi về Tà Năng (Lâm Đồng), Tân Sơn (Ninh Thuận), tuyến kết nối khu 

vực Tà Cú, Kê Gà về Đa Mi và kết nối đến Bảo Lộc (Lâm Đồng) 

Bên cạnh các cực phát triển du lịch tại hai đầu trục liên kết, hình thành các 

cụm điểm du lịch (theo hình thức du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng) trong khu 
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vực hành lang hỗ trợ phát triển thuộc vùng cao phía Tây, Tây Bắc tỉnh Bình Thuận 

với chức năng phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao; 

kinh tế trang trại chăn nuôi bò, heo; Phát triển đô thị và các dịch vụ công nghiệp 

nhẹ tập trung, công nghiệp đa ngành nghề và khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, 

chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp và làng nghề truyền thống hướng mục 

tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

(2). Trục liên kết sản xuất: gắn với nguồn tài nguyên khoáng sản, nông lâm 

sản tại Lâm Đồng, Đăk Nông và vùng Tây Nguyên kết hợp với tài nguyên khoáng 

sản, nông lâm sản tại chỗ. 

Thông qua các tuyến QL55, QL55B (Kết nối khu vực Hàm Tân, La Gi 

cùng cảng Sơn Mỹ qua Đức Linh, Tánh Linh, QL28 kết hợp với tuyến đường bộ 

cao tốc kết nối thị trấn Vĩnh Tân và cảng Vĩnh Tân về Lâm Đồng và xa hơn là 

Đăk Nông, Đăk Lăk. 

Bên cạnh các KCN, trung tâm logictics đầu mối lớn, trên tuyến này có thể 

bố trí các cụm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, sơ chế nông sản hỗ trợ 

phát triển khu vực vùng cao phía Tây, Tây Bắc của tỉnh Bình Thuận. 

c). Ba (03) trung tâm: 

Bên cạnh trung tâm tỉnh là khu vực thành phố Phan Thiết và phụ cận hình 

thành 02 trung tâm mới: Trung tâm phía Nam với lõi là đô thị La Gi và trung tâm 

phía Bắc với lõi là đô thị Phan Rí (đây đều là các đô thị ven biển). 

Các trung tâm được bố trí kết nối với trục động lực và gắn kết với các chức 

năng công nghiệp, du lịch và đầu mối giao thông vận tải (cảng hàng không, cảng 

biển, ga đường sắt và các trung tâm tiếp vận ...). 

Thành phố Phan Thiết hướng phát triển trở thành đô thị loại I, là trung tâm hành 

chính, chính trị, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật, du lịch và các dịch vụ khác của 

tỉnh, hỗ trợ vùng Tây Nguyên và phía Nam tiểu vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 

Các trung tâm phía Bắc và phía Nam sẽ là các trung tâm dịch vụ đô thị hỗ trợ 

các chức năng của từng vùng: công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, nông nghiệp… 

Bên cạnh đó, tập trung chuẩn bị tiền đề để hình thành trung tâm thứ 4 của 

tỉnh tại khu vực Đức Linh, Tánh Linh cho giai đoạn sau năm 2030. 

d). Ba (03) hành lang phát triển: 

Bên cạnh hành lang phát triển thứ nhất gắn với trục động lực (trùng với 

trục động lực), hình thành 02 hành lang phát triển với chức năng riêng. 

Hành lang ven biển cùng với việc hình thành tuyến giao thông đường bộ ven 

biến kết nối các chức năng: công nghiệp - du lịch - đô thị - nông nghiệp (nuôi trồng, 

khai thác thủy, hải sản) ven biển là khu vực năng động về phát triển kinh tế theo chủ 

trương phát triển hướng biển, khai thác tối đa lợi thể, tiềm năng từ biển. 

Hành lang hỗ trợ phát triển kết nối các khu vực phía Tây, Tây Bắc tỉnh 
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Bình Thuận hướng tới mục tiêu “không để ai lại phía sau” đồng thời chia sẻ các 

tiềm năng, tài nguyên trong việc phát triển, kết hợp với 02 trục liên kết. Tổ chức 

các đô thị dọc theo các điểm giao cắt giữa hành lang hỗ trợ phát triển và các trục 

liên kết để hình thành các trung tâm hỗ trợ. 

2.3. Liên kết không gian vùng huyện, liên huyện 

Trên cơ sở phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 

các huyện, thị xã, thành phố và dựa theo các tiêu chí phân vùng, chia Bình Thuận 

thành 04 vùng liên huyện như sau: 

(1). Vùng Trung tâm: bao gồm thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận 

Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện đảo Phú Quý, với hạt nhân phát triển là thành 

phố Phan Thiết, kết nối với không gian các đô thị vệ tinh như Ma Lâm, Thuận 

Nam, Tân Thành, Long Sơn - Suối Nước. 

- Phát triển trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch chất lượng cao tầm 

khu vực và quốc tế: Hình thành trung tâm đô thị dịch vụ tại TP. Phan Thiết và 

đảo Phú Quý. Phát triển kinh tế biển, du lịch cao cấp ven biển, TDTT cấp vùng 

với sản phẩm chủ đạo là thể thao biển;  

- Phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch; công nghiệp chế 

biến thủy hải sản; phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao, khai thác và nuôi 

trồng thủy hải sản.   

- Phát triển thủy điện; Phát triển du lịch sinh thái núi, hồ cảnh quan; bảo vệ 

nguồn nước và rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Phát triển giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao. 

- Đảm bảo an ninh quốc phòng. 

(2). Vùng Đông Bắc: bao gồm huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, hạt nhân 

là đô thị Phan Rí Cửa - Liên Hương bán kính ảnh hưởng 10-20 km, kết nối với các 

đô thị trong vùng là Hòa Thắng, Chợ Lầu, Lương Sơn, Phan Rí Thành, Vĩnh Tân.  

- Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển công nghiệp chế 

biến, khai thác và nuôi trồng thủy sản. 

- Phát triển đô thị và hạ tầng công nghiệp gắn với các dự án hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp vùng. 

- Phát triển dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái biển, rừng, du lịch 

cộng đồng: hình thành trung tâm thương mại dịch vụ; du lịch sinh thái ven 

biển cao cấp tại Hòa Thắng; du lịch cảnh quan hồ, núi, khu bảo tồn thiên 

nhiên Kalon - Sông Mao; du lịch cộng đồng tại các trung tâm đô thị, xã Chí 

Công, xã Hòa Thắng. 

- Phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản: hình thành các vùng thâm canh cây 

thanh long, cây bông vải và phát triển chăn nuôi bò, dê; phát triển nuôi trồng thủy 

sản (nuôi tôm thịt và tôm giống).  
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- Bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng. 

- Phát triển đầu mối hạ tầng: Xây dựng các tuyến quốc lộ Lương Sơn - Đại 

Ninh, Liên Hương - Phan Dũng, cảng nước sâu Vĩnh Tân.  

- Phát triển công nghiệp khai khoáng và chế biến titan - zicon. 

(3). Vùng Tây Nam bao gồm thị xã La Gi và huyện Hàm Tân, hạt nhân là 

KCN-Đô thị-Dịch vụ Hàm Tân, La Gi, bán kính ảnh hưởng 10-30 km, kết nối với 

các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong vùng như: KCN Sơn Mỹ, Tân Đức. 

Trong đó có Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp - dịch vụ Sơn Mỹ, 

Trung tâm điện lực Sơn Mỹ, Kho khí hóa lỏng LNG, Cảng Sơn Mỹ, Khu đô thị 

Sơn Mỹ, Tân Thắng, La Gi. 

- Phát triển trung tâm đô thị tổng hợp với trọng tâm là thương mại - dịch 

vụ - du lịch chất lượng cao tại thị xã La Gi;  

- Phát triển công nghiệp - TTCN tập trung, cảng: Tập trung phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp chế biến hải sản, khu đóng sửa 

tàu thuyền, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng (khu công nghiệp Sơn Mỹ, 

Tân Đức và các cụm CN-TTCN Tân Xuân (dự kiến), Nghĩa Hòa, Sông Phan, 

Thắng Hải)… 

- Phát triển du lịch sinh thái biển (các cụm du lịch giải trí, khu nghỉ dưỡng), 

du lịch văn hóa lịch sử: Hình thành các dự án du lịch biển Ngảnh Tam Tân, Đồi 

Dương - Hòn Bà, Bãi biển Cam Bình; Tham quan Dinh Thầy Thím. 

- Phát triển kinh tế biển về đánh bắt, chế biến và cung ứng dịch vụ; phát 

triển nông, lâm nghiệp. 

(4). Vùng Tây Bắc: bao gồm huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, hạt nhân 

là đô thị Võ Xu bán kính ảnh hưởng 10 km, kết nối với các đô thị trong vùng như 

thị trấn Lạc Tánh, thị trấn Đức Tài.  

- Phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao chủ yếu 

phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa, cao su, phát triển du lịch sinh thái rừng, 

hồ, thác... phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò, heo. 

- Phát triển đô thị và các dịch vụ công nghiệp nhẹ tập trung, công nghiệp 

đa ngành nghề và khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến các sản phẩm 

nông, lâm nghiệp và làng nghề truyền thống. 

- Phát triển đầu mối thương mại phía Tây Bắc, liên kết giao thông vùng 

phía Tây Bắc của tỉnh với các tỉnh vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông 

Nam bộ. 

- Phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái, tâm linh (thành mẫu Tà 

Pao, hồ Đami, Thác Bà - Núi Ông); 

- Phát triển thủy điện: Các nhà máy thủy điện Đức Hạnh, thủy điện La Ngâu. 

- Đảm bảo an ninh quốc phòng. 
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IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN  

1. Phương án phát triển hệ thống đô thị 

1.1.  Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát và tầm nhìn đến 2050 

Phát triển hệ thống đô thị bền vững, từng bước hình thành hệ thống đô thị hiện 

đại, thông minh và văn minh với chất lượng cuộc sống cao; có mật độ kinh tế100, năng 

lực cạnh tranh, hiệu quả kinh tế đô thị cao, môi trường xanh, sạch đưa Bình Thuận trở 

thành một điểm đến trên phạm vi toàn cầu. Trong đó: (i) Thành phố Phan Thiết hoàn 

thành các tiêu chí đô thị du lịch loại II trong thời kỳ 2021 - 2030, và các tiêu chí đô thị 

loại I trong thời kỳ 2031 - 2050; (ii) Hình thành thành phố La Gi đô thị loại III trên cơ 

sở thị xã La Gi trong thời kỳ 2021 - 2025, hoàn thành các tiêu chí cơ bản của đô thị 

loại II trong thời kỳ 2026-2030 để tiến tới hình thành thành phố La Gi đô thị loại II 

trong thời kỳ 2031 - 2050 trên cơ sở nâng cấp, mở rộng thị xã La Gi hiện nay; (iii) 

Hình thành thị xã mới ở khu vực phía Bắc tỉnh Bình Thuận đô thị loại III, trên cơ sở 

nâng cấp, mở rộng hệ thống đô thị hiện hữu hiện nay trong thời kỳ 2031 - 2050; (iv) 

Các trung tâm huyện lỵ khác cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

Xây dựng thành phố Phan Thiết hướng tới các tiêu chí đô thị loại I; 

thị xã La Gi trở thành thành phố La Gi (trong thời kỳ 2021 - 2025) và hướng 

tới các tiêu chí đô thị loại II; các đô thị Võ Xu, Phan Rí Cửa, Liên Hương 

đạt phần lớn các tiêu chí đô thị loại IV. Từng bước đáp ứng yêu cầu đồng 

bộ, hiện đại về hạ tầng của các đô thị còn lại, nhất là các trung tâm huyện 

lỵ; hình thành một số khu đô thị mới, khu đô thị chức năng hiện đại, trước 

hết là đô thị Vĩnh Tân, đô thị Sơn Mỹ. Cụ thể: 

(1). Hệ thống đô thị trung tâm vùng và trung tâm tiểu vùng đối trọng: 

Thành phố Phan Thiết, đô thị La Gi, chuỗi đô thị Chợ Lầu - Phan Rí Cửa - Liên 

Hương, đô thị Võ Xu. Trong đó: 

- Thành phố Phan Thiết đóng vai trò là (i) đô thị trung tâm cấp vùng, trung 

tâm phía Nam của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ; (ii) đô thị hạt nhân trung tâm 

vùng tỉnh, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ trung 

tâm thương mại, công nghiệp, trung tâm khai thác và chế biến hải sản của tỉnh Bình 

Thuận; (iii) trung tâm du lịch và dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế; và (iv) đô thị cửa 

ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. 

- Đô thị La Gi với vùng lõi là thị xã La Gi (dự kiến trở thành thành phố đô thị 

loại III trong thời kỳ 2021-2025) là trung tâm tiểu vùng phía Nam tỉnh Bình Thuận. 

- Chuỗi đô thị Chợ Lầu - Phan Rí Cửa - Liên Hương là trung tâm tiểu vùng 

phía Bắc tỉnh Bình Thuận. 

 
100 Mật độ kinh tế đô thị được đo bằng giá trị gia tăng bình quân trên diện tích đô thị. 
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- Đô thị Võ Xu với vùng lõi là thị trấn Võ Xu đóng vai trò là trung tâm tiểu 

vùng Tây Bắc tỉnh Bình Thuận. 

(2). Hệ thống đô thị với chức năng tổng hợp giai đoạn 2021-2030, bao gồm: 

Thành phố Phan Thiết, thành phố La Gi (phát triển trên cơ sở thị xã La Gi), thị 

trấn Liên Hương, thị trấn Chợ Lầu, thị trấn Thuận Nam, thị trấn Tân Nghĩa, thị 

trấn Ma Lâm, thị trấn Lạc Tánh, thị trấn Võ Xu. 

(3). Hệ thống đô thị chuyên ngành, đô thị mới cấp huyện giai đoạn 2021-2030:      

- Đô thị du lịch, thương mại dịch vụ: thị trấn Phan Rí Cửa, thị trấn Tân 

Minh, thị trấn Lương Sơn, thị trấn Đức Tài 

- Đô thị công nghiệp, dịch vụ cảng: đô thị Sơn Mỹ, đô thị Vĩnh Tân. 

Ngoài ra, trong quá trình phát triển, có thể xem xét hình thành các khu vực 

dân cư tập trung được đầu tư hạ tầng để làm tiền đề phát triển đô thị dọc theo các 

tuyến QL55, QL28 và các đường tỉnh trên địa bàn tỉnh (Phan Lâm, Hòa Thắng - 

Bắc Bình; Đa Mi, Thuận Hòa - Hàm Thuận Bắc; Tân Thành - Hàm Thuận Nam; 

Đông Hà, Mê Pu, Đức Linh) và khu vực Ngũ Phụng, đảo Phú Quý. 

1.2. Định hướng phân bố không gian phát triển hệ thống đô thị   

Căn cứ phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; thực trạng và các chương trình phát triển đô thị tỉnh 

đến năm 2030...  phương án phát triển hệ thống đô thị vùng tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

- Giai đoạn 2021-2030: Có 15 đô thị; trong đó có 1 đô thị loại II (thành phố 

Phan Thiết), 1 đô thị loại III (thành phố La Gi), 3 đô thị loại IV (Phan Rí Cửa, 

Liên Hương, Võ Xu), 10 đô thị loại V. Sáp nhập thị trấn Phú Long huyện Hàm 

Thuận Bắc vào thành phố Phan Thiết. Phát triển thêm 2 đô thị, bao gồm: thị trấn 

Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong, thị trấn Sơn Mỹ thuộc huyện Hàm Tân. 

- Giai đoạn 2031-2050: có 23 đô thị, cụ thể: Nâng cấp, mở rộng 01 đô thị 

loại I (thành phố Phan Thiết); Hình thành thành phố La Gi đô thị loại II trên cơ sở 

vùng trung tâm là thị xã La Gi hiện nay (thành phố La Gi đô thị loại III, giai đoạn 

2021 - 2025); Nâng cấp mở rộng đô thị loại IV Thị trấn Ma Lâm  (trên cơ sở vùng 

trung tâm là thị trấn Ma Lâm hiện hữu và dự kiến sáp nhập xã Hàm Đức) và 04 đô 

thị loại IV (Liên Hương, Phan Rí Cửa, Chợ Lầu, Võ Xu); Nâng cấp, mở rộng và 

bao gồm cả hình thành đô thị mới: 16 đô thị loại V (Bổ sung thêm 08 đô thị mới 

loại V (bao gồm: thị trấn Đa Mi và thị trấn Thuận Hòa thuộc huyện Hàm Thuận 

Bắc, Thị trấn Tân Thành thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Thị trấn Phan Lâm , thị trấn 

Hòa Thắng thuộc huyện Bắc Bình, thị trấn Phú Quý thuộc huyện Phú Quý, thị trấn 

Đông Hà, Thị trấn Mê Pu, thuộc huyện Đức Linh). 

- Tỷ lệ đô thị hóa dự kiến tăng từ 38,6% (năm 2020) lên khoảng 46,3% (năm 

2025) và  khoảng 50,8% (năm 2030). Dự kiến cuối giai đoạn tầm nhìn (đến năm 

2050) có thể đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65-70%. 
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Hình 26. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2030 

 
        Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

a). Thành phố Phan Thiết  

TP. Phan Thiết đóng vai trò vừa là đô thị hạt nhân của tỉnh Bình Thuận vừa 

là đô là đô thị trung tâm cấp vùng, trung tâm phía Nam của vùng Duyên hải Nam 

Trung bộ (DHNTB). Là đô thị tầm vóc quốc gia và quốc tế, có vị thế quan trọng 

trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước nói chung và khu vực Duyên hải 

Nam Trung Bộ nói riêng. 

(1). Tính chất: Là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, trung tâm vùng phía Nam 

của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ; Đô thị hạt nhân trung tâm vùng tỉnh Bình 

Thuận. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh 

Bình Thuận. Là trung tâm du lịch và dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế.  Là trung 

tâm thương mại, công nghiệp, trung tâm khai thác và chế biến hải sản của tỉnh 

Bình Thuận. Là đô thị cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây 

Nguyên và Nam Trung Bộ, có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng. Hướng tới 

tầm nhìn phát triển thành phố Phan Thiết trở thành đô thị loại I. 

(2). Động lực phát triển: Trung tâm vùng phía Nam khu vực Duyên Hải 

Nam Trung Bộ. Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh. Phát triển du lịch cấp 

quốc gia, quốc tế. Phát triển trung tâm giáo dục, đào tạo cấp vùng. Phát triển công 

nghiệp tập trung.  Phát triển đánh bắt thủy sản. 

(3). Quy mô: 

- Dân số chính thức đến năm 2030: toàn thành phố khoảng 280.000 - 

305.000 người, trong đó nội thị khoảng 250.000 - 300.000 người. 

- Đất xây dựng đô thị: Đến năm 2030 khoảng 8.000 ha. 



Bảng 35. Định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Ghi chú: 

- Số liệu hiện trạng theo niên giám thống kê các thành phố, thị xã và huyện năm 2020; 

- Số liệu tổng dân số các giai đoạn theo phân bổ dân số từ dự báo dân số quốc gia giai đoạn 2019 - 2069; 

- Số liệu về cấp loại đô thị hiện trạng theo báo cáo ngành xây dựng; 

- Số liệu về cấp loại đô thị theo từng giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 theo kế hoạch nâng cấp đô thị quốc gia. 

- Quy mô dân số ở đây là dân số chính thức, khi lập quy hoạch cho từng đô thị phải bổ sung dân số phi chính thức và dân số quy đổi khác. 

TT Hạng mục 
Hiện trạng (2020) 2025 2030 

Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) 

I Tỷ lệ đô thị hóa     38,6%     46,3%     50,8% 

II Tỉnh Bình Thuận 124   1.237.643 121   1.265.829 121   1.292.876 
 

• Đô thị 31   478.128 33   585.500 35   657.000 
 

• Nông thôn 93   759.515 88   680.329 86   635.876 

1 Thành phố Phan Thiết     228.536     280.000     305.000 
 

• Nội thị  14 II 195.760 17 II 250.000 17 II 280.000 
 

• Ngoại thị  4   32.776 4   30.000 4   25.000 

2 Huyện Tuy Phong     145.470     150.000     152.000 
 

• Thị trấn Liên Hương 1 V 29.730 1 IV 45.000 1 IV 47.500 
 

• Thị trấn Phan Rí Cửa 1 IV 42.403 1 IV 45.000 1 IV 47.500 
 

• Đô thị Vĩnh Tân             1 V 7.000 
 

• Nông thôn 9   73.337 8   60.000 7   50.000 
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TT Hạng mục 
Hiện trạng (2020) 2025 2030 

Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) 

3 Huyện Bắc Bình     129.527     133.500     134.500 
 

• Thị trấn Chợ Lầu 1 V 13.535 1 V 16.000 1 V 17.500 
 

• Thị trấn Lương Sơn 1 V 14.295 1 V 17.500 1 V 19.000 
 

• Nông thôn 16   101.697 16   100.000 16   98.000 

4 Huyện Hàm Thuận Bắc     186.268     123.000     119.000 
 

• Thị trấn Ma Lâm 1 V 14.994 1 V 18.000 1  V 19.000 
 

• Thị trấn Phú Long 1 V 16.674             
 

• Nông thôn 15   154.600 13   105.000 13   100.000 

5 Huyện Hàm Thuận Nam     117.911     121.500     122.000 
 

• Thị trấn Thuận Nam 1 V 14.875 1 V 18.000 1 V 19.000 
 

• Nông thôn 12   103.036 11   103.500 11   103.000 

6 Huyện Hàm Tân     70.917     76.000     76.500 
 

• Thị trấn Tân Nghĩa 1 V 6.560 1 V 8.000 1 V 10.000 
 

• Thị trấn Tân Minh 1 V 12.346 1 V 15.000 1 V 17.000 
 

• Đô thị Sơn Mỹ             1 V 7.500 
 

• Nông thôn 8   52.011 8   53.000 7   42.000 

7 Thị xã La Gi     107.184     122.500     123.000 
 

• Nội thị 5 III 65.060 5 III 80.000 5 III 90.000 
 

• Ngoại thị 4   42.124 4   42.500 4   33.000 
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TT Hạng mục 
Hiện trạng (2020) 2025 2030 

Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) Số ĐVHC Loại Dân số (ng.) 

8 Huyện Tánh Linh     98.509     100.500     101.000 
 

• Thị trấn Lạc Tánh 1 V 16.672 1 V 18.000 1 V 18.500 
 

• Nông thôn 12   81.837 12   82.500 12   82.500 

9 Huyện Đức Linh     126.096     131.000     131.000 
 

• Thị trấn Võ Xu 1 V 16.916 1 IV 35.000 1 IV 36.500 
 

• Thị trấn Đức Tài 1 V 18.308 1 V 20.000 1 V 21.000 
 

• Nông thôn 10   90.872 9   76.000 9   74.000 

10 Huyện Phú Quý     27.225     27.829     28.376 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 



b). Thị xã La Gi  

Thị xã La Gi được xác định là trung tâm tiểu vùng phía Nam của tỉnh. Định 

hướng phát triển thị xã La Gi trở thành thành phố La Gi đô thị loại III trong giai 

đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn sắp tới, tập trung phát triển và hoàn thiện các 

hạng mục chưa đạt đảm bảo đạt chỉ tiêu đô thị loại II đến năm 2030. Hướng tới 

tầm nhìn phát triển thành phố La Gi trở thành đô thị loại II. 

(1). Tính chất: Đô thị La Gi là trung tâm tiểu vùng phía Nam tỉnh Bình 

Thuận. Là đô thị loại III trực thuộc tỉnh, trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ 

thuật của vùng phía Nam tỉnh Bình Thuận. Là trung tâm công nghiệp tập trung, 

trung tâm khai thác, chế biến hải sản của tỉnh Bình Thuận và khu vực. Là trung 

tâm du lịch sinh thái biển, du lịch văn hóa, lịch sử cấp vùng. 

(2). Động lực phát triển: Phát triển công nghiệp tập trung. Phát triển du 

lịch sinh thái, di tích văn hóa: Các trung tâm du lịch ven biển Ngảnh Tam Tân, 

Đồi Dương - Hòn Bà, bãi biển Cam Bình, khu lâm viên kết hợp du lịch sinh thái 

Rừng Dầu; Dinh Thầy Thím, Bà Chúa Ngọc Thiên Y A Na (Hòn Bà). Phát triển 

đánh bắt thủy sản. 

(3). Quy mô: 

- Dân số chính thức đến năm 2030: toàn đô thị khoảng 120.000 -123.000 

người, trong đó nội thị khoảng 80.000 - 100.000 người.  

- Đất xây dựng đô thị: Đến năm 2030 khoảng 3.000 ha. 

c). Huyện Tuy Phong  

(1). Thị trấn Phan Rí Cửa: Là đô thị loại IV, giai đoạn 2021-2025 tập 

trung hoàn thiện theo tiêu chí đô thị loại IV. 

- Tính chất: Là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh, là trung tâm đánh bắt, nuôi 

trồng thủy sản; công nghiệp chế biến hải sản, thương mại của huyện Tuy Phong 

và trung tâm du lịch phía Bắc của tỉnh. 

- Động lực phát triển: Phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển khai thác 

và nuôi trồng thủy sản. Phát triển du lịch sinh thái biển. 

- Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 khoảng 45.000 - 47.500 người. 

- Đất xây dựng đô thị: đến năm 2030 khoảng: 2.400 ha. 

(2). Thị trấn Liên Hương: là trung tâm tiểu vùng phía Bắc tỉnh Bình 

Thuận. Là đô thị huyện lỵ huyện Tuy Phong, hiện là đô thị loại V; giai đoạn 2021-

2025 tập trung hoàn thiện theo tiêu chí đô thị loại IV. 

- Tính chất: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật của 

huyện Tuy Phong.   

- Động lực phát triển: Phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch; nuôi trồng 
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thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp tập trung: ngành công 

nghiệp chế biến, đóng tàu thuyền. 

- Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 khoảng 45.000 - 47.500 người. 

- Đất xây dựng đô thị: đến năm 2030 khoảng: 1.200 ha. 

(3). Đô thị Vĩnh Tân (phát triển từ xã Vĩnh Tân): trở thành thị trấn vào 

năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V. 

− Tính chất: Là thị trấn kinh tế của huyện Tuy Phong; là đô thị công nghiệp 

gắn với KCN Tuy Phong, nhiệt điện và cảng Vĩnh Tân. 

− Động lực phát triển: Khai thác nước khoáng, muối Vĩnh Hảo, phát triển 

nhiệt điện và cảng Vĩnh Tân.  

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 là khoảng 7.000 người.  

− Đất xây dựng đô thị: đến năm 2030 là 300 ha. 

d). Huyện Bắc Bình  

(1). Thị trấn Chợ Lầu: Là đô thị loại V; giai đoạn 2021-2030 hoàn thiện 

các chỉ tiêu theo tiêu chí đô thị loại IV để hướng tới việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

cho đô thị loại IV trong giao đoạn 2031-2050. 

− Tính chất: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật của 

huyện Bắc Bình. 

− Động lực phát triển: Phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp. 

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 khoảng 16.000 - 17.500 người. 

− Đất xây dựng đô thị: đến năm 2030 khoảng: 400 ha. 

(2). Thị trấn Lương Sơn: Tập trung hoàn thiện tiêu chí của đô thị loại V.  

− Tính chất: Là một trong những đô thị động lực thúc đẩy sự phát triển 

chung của toàn huyện. 

− Động lực phát triển: Phát triển thương mại dịch vụ, cụm công nghiệp và 

tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn. 

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 khoảng 17.000 - 19.000 người.  

− Đất xây dựng đô thị: đến năm 2030 khoảng 600 ha. 

(3). Hình thành các đô thị giai đoạn 2031-2050: Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng cho khu vực xã Hòa Thắng tạo cơ sở hình thành đô thị Hòa Thắng (loại 

V) trở thành đô thị du lịch biển và khu vực trung tâm xã Phan Lâm, Phan Sơn để 

hình thành đô thị Phan Lâm (loại V) trở thành đô thị du lịch sinh thái, hỗ trợ vùng 

sản xuất nông, lâm nghiệp phía Bắc huyện Bắc Bình, hỗ trợ dịch vụ lữ hành, vận 
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tải hàng hóa tuyến Lâm Đồng - Bình Thuận. 

e). Huyện Hàm Thuận Bắc  

(1). Thị trấn Ma Lâm: Là thị trấn huyện lỵ, đô thị loại V với chức năng 

tổng hợp. Với tình hình phát triển đô thị hiện nay, đô thị Ma Lâm vẫn duy trì là 

đô thị loại V, huyện lỵ huyện Hàm Thuận Bắc; tập trung xây dựng hạ tầng kết nối 

với khu vực xây dựng tập trung của xã Hàm Đức tiến tới mở rộng diện tích để đạt 

các tiêu chí đô thị loại IV trong giai đoạn 2026-2030. 

- Tính chất: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật của 

huyện Hàm Thuận Bắc. Trung tâm công nghiệp - TTCN, trung tâm thương mại - 

dịch vụ. 

- Động lực phát triển: Phát triển cụm công nghiệp tập trung, Phát triển 

thương mại dịch vụ (trên QL 28).   

- Quy mô dân số chính thức: Đến năm 2030 là 17.000 - 19.000 dân. 

- Đất xây dựng đô thị: năm 2030 là khoảng 600 ha. 

(2). Thị trấn Phú Long: Là đô thị loại V; định hướng nằm trong ranh giới 

mở rộng địa giới hành chính của thành phố Phan Thiết. Các chiến lược và giải 

pháp phát triển đô thị cho thị trấn Phú Long theo quy hoạch chung của thành phố 

Phan Thiết. 

(3). Tiền đề Hình thành các đô thị giai đoạn 2031-2050: đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng cho khu vực các xã Đa Mi, Thuận Hòa đề tạo cơ sở hình thành đô 

thị Đa Mi, đô thị Thuận Hòa (loại V) là đô thị du lịch sinh thái phía Bắc huyện 

Hàm Thuận Bắc, hỗ trợ dịch vụ lữ hành, vận tải hàng hóa tuyến Lâm Đồng - Bình 

Thuận. 

f). Huyện Hàm Thuận Nam  

(1). Thị trấn Thuận Nam: Là thị trấn huyện lỵ, đô thị loại V với chức 

năng tổng hợp. 

- Tính chất:  Đô thị Thuận Nam là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, 

khoa học kỹ thuật của huyện Hàm Thuận Nam; là trung tâm thương mại dịch vụ 

phát triển trên tuyến QL1A và khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. 

- Động lực phát triển: Phát triển khu, cụm công nghiệp; thương mại dịch 

vụ dọc theo QL1A và phát triển du lịch gắn với khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.    

- Quy mô dân số chính thức: Đến năm 2030 là 17.000 - 19.000 dân. 

- Đất xây dựng đô thị: năm 2030 là khoảng 600 ha. 

(2). Đô thị du lịch MICE: là tổ hợp đô thị du lịch kết hợp với phát triển 

cụm liên kết ngành về dịch vụ khoa học và đào tạo (dự án du lịch MICE); diện 

tích tổng thể khoảng 3000ha.  
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(3). Tiền đề Hình thành các đô thị giai đoạn 2031-2050: Đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng cho khu vực xã Tân Thành đề tạo cơ sở hình thành đô thị Tân Thành 

(loại V) là đô thị du lịch biển. 

g). Thị trấn Lạc Tánh - Huyện Tánh Linh  

Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật 

của huyện Tánh Linh. Trung tâm công nghiệp - TTCN, trung tâm thương mại - 

dịch vụ. 

- Quy mô dân số chính thức:  đến năm 2030 là 7.500 - 18.500 người.  

- Đất xây dựng đô thị: năm 2030 là khoảng 735 ha. 

h). Huyện Đức Linh  

(1). Thị trấn Võ Xu: là đô thị loại V; định hướng phát triển đến 2025 đô 

thị Võ Xu có thể cơ bản đạt tiêu chuẩn trở thành thị xã đô thị loại IV. Các giải 

pháp tập trung phát triển đô thị cho thị trấn Võ Xu sẽ cần được nghiên cứu cụ thể 

trong giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở mở rộng ra các xã lân cận. 

− Tính chất: Là đô thị trung tâm của vùng kinh tế sông La Ngà tỉnh Bình 

Thuận. Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa huyện Đức Linh. Trung 

tâm công nghiệp - TTCN làng nghề. 

− Động lực phát triển: Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng.  

− Quy mô dân số chính thức:  đến năm 2030 là khoảng 35.000 - 36.500 

người.  

− Đất xây dựng đô thị năm 2030 là khoảng 1.050 ha. 

(2). Thị trấn Đức Tài: Đến năm 2030 vẫn là thị trấn đô thị loại V; là một 

trong 3 đô thị trung tâm của Vùng kinh tế La Ngà; thị trấn Đức Tài đóng vai trò 

hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của thị trấn Võ Xu với vai trò là đô thị trung tâm 

của tiểu vùng kinh tế phía Tây Bắc. 

− Tính chất: Là đô thị loại V, trung tâm kinh tế huyện Đức Linh. Trung 

tâm thương mại dịch vụ, trung tâm công nghiệp chế biến. 

− Động lực phát triển: Phát triển thủy điện Đức Hạnh, cụm CN-TTCN Đức 

Hạnh chủ yếu là công nghiệp chế biến. 

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 là khoảng 21.000 người.  

− Đất xây dựng đô thị năm 2030 là khoảng 800 ha 

(3). Tiền đề hình thành các đô thị giai đoạn 2031 - 2050: Đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng cho khu vực xã Đông Hà và xã Mê Pu để tạo cơ sở hình thành đô 

thị Đông Hà và đô thị Mê Pu. 



468 

i). Huyện Hàm Tân  

(1). Thị trấn Tân Nghĩa: Đến năm 2030 vẫn là thị trấn đô thị loại V, tiếp 

tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V và từng bước hướng tới tiêu chí đô thị 

loại IV (giai đoạn 2031-2050).  

− Tính chất: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật của 

huyện Hàm Tân. Trung tâm công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ. 

− Động lực phát triển: Phát triển cụm công nghiệp tập trung, Phát triển 

thương mại dịch vụ (trên QL 1A, QL55).   

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 là khoảng 10.000 dân.  

− Đất xây dựng đô thị năm 2030 là khoảng 600 ha. 

(2). Thị trấn Tân Minh: đến năm 2030 vẫn là thị trấn đô thị loại V, tiếp 

tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V. 

− Tính chất: Là Thị trấn kinh tế huyện Hàm Tân, nằm trên Quốc lộ 1A và 

ĐT720. 

− Động lực phát triển: Phát triển thương mại dịch vụ, cụm CN-TTCN Tân 

Xuân. 

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 là khoảng 15.000 - 17.000 dân.  

− Đất xây dựng đô thị năm 2030 là khoảng 355 ha. 

(3). Đô thị Sơn Mỹ (xã Sơn Mỹ): đến năm 2030 trở thành đô thị công 

nghiệp - cảng biển; trở thành thị trấn đô thị loại V. 

− Tính chất: Là trung tâm kinh tế của huyện Hàm Tân, là đô thị công nghiệp 

gắn với khu công nghiệp và cảng nước sâu Sơn Mỹ. Là đô thị mới thành lập, 

trung tâm kinh tế của huyện Hàm Tân, phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ 

cảng. 

− Động lực phát triển: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp, 

xây dựng - Thương mại, dịch vụ - Nông, lâm, ngư nghiệp; thu hút gia tăng dân 

số cơ học cho đô thị, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đến năm 2025-

2030 thành lập thị trấn trên cơ sở địa giới xã Sơn Mỹ hiện nay. 

− Quy mô dân số chính thức: đến năm 2030 là khoảng 7.500 người 

− Đất xây dựng đô thị năm 2030 là khoảng 700 ha. 

j). Đô thị trung tâm Huyện đảo Phú Quý: Dự kiến hình thành thị trấn Phú 

Quý trên cơ sở trung tâm huyện đảo hiện nay, và nếu có điều kiện hình thành thị xã 

Phú Quý trực thuộc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở toàn bộ huyện đảo trong giai đoạn 

2031 - 2050. Nếu điều kiện cho phép có thể hình thành trong thời kỳ sớm hơn. 

− Tính chất: là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Thuận; là trung tâm 
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khai thác và chế biến hải sản xuất khẩu của Bình Thuận và các tỉnh lân cận; là trung 

tâm công nghiệp dịch vụ dầu khí; là trung tâm du lịch sinh thái đảo, du lịch lịch sử, 

văn hóa của tỉnh; là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. 

− Động lực phát triển: phát triển công nghiệp dầu khí, công nghiệp chế 

biến hải sản; phát triển du lịch sinh thái biển, lịch sử văn hóa (bờ biển, bãi tắm 

đẹp, cảnh quan đồi núi và các đảo nhỏ xung quanh; di tích lịch sử như chùa Linh 

Quang, Vạn An Thạnh có tuổi thọ trên 2.000 năm); phát triển đầu mối giao thông 

như sân bay, cảng. 

2. Phương án phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn  

2.1. Mục tiêu phát triển  

a). Mục tiêu tổng quát 

Phát triển các khu dân cư nông thôn theo mô hình nông thôn mới đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tổ chức lại các điểm dân cư hiện 

hữu, phát huy tối đa điều kiện tự nhiên, tiết kiệm và hạn chế tối đa sử dụng đất 

canh tác; cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, bảo vệ môi trường bền vững. 

Phát triển các điểm dân cư nông thôn gắn với vùng sản xuất, phù hợp phong tục 

tập quán, đặc điểm tự nhiên của từng vùng trong tỉnh; quy hoạch các khu chức 

năng hợp lý, đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng; phát 

triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.  

b). Mục tiêu cụ thể 

(1). Quy mô dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 chiếm 50-

55% so tổng dân số; đến năm 2030 là chiếm tỷ lệ 40-45% tổng dân số; giai đoạn 

2030-2050 chiếm 30-35% tổng dân số.  

Quy mô dân số khu vực nông thôn giảm do nhu cầu phát triển, giai đoạn 

tới với việc: (i) mở rộng địa giới hành chính một số đô thị như thành phố Phan 

Thiết, thị xã La Gi, thị xã Phan Rí Cửa, thị trấn Võ Xu nên các xã của các huyện 

nằm lân cận dự kiến sẽ sát nhập vào các đô thị trên và việc thành lập các đô thị 

mới Hòa Thắng, Phan Rí Thành, Tân Thành, Sơn Mỹ, Vĩnh Tân, Hàm Đức, Đa 

Mi...; (ii) di dân phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ ở đô thị thu 

hút lao động nông thôn... 

(2). Phát triển hạ tầng xã hội và kỹ thuật nông thôn:  

− Đất xây dựng khu ở: vùng ven biển và đồng bằng đạt 200-250 m2/hộ, 

vùng miền núi đạt 400-500 m2/hộ;  

− Mỗi xã có ít nhất 1-2 khu trung tâm; mỗi trung tâm xã có các công trình 

hành chính, cơ quan, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ như: trụ sở 

UBND xã, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, đài phát thanh, 

sân thể thao, trường THCS, tiểu học, mầm non, trạm y tế, chợ, bưu điện văn hóa 
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xã, trung tâm khuyến nông, khuyến lâm... 

− Các xã có dân số ≥ 20.000 người, có trường THPT (cấp 3) tại trung tâm xã. 

− 100% dân số được sử dụng nước sạch với tiêu chuẩn 80 -100 l/người-

ngày-đêm. 

− Cấp điện sinh hoạt trung bình đạt 200-500 kWh/người/năm. 

2.2. Định hướng phân bố không gian hệ thống điểm dân cư nông thôn  

2.2.1. Định hướng phát triển kinh tế nông thôn  

a). Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, từng 

bước phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, xóa dần khoảng cách giữa thành 

thị với nông thôn; chuyển dịch kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, hiện đại 

hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học đưa vào sản xuất nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trên 

thị trường. 

b). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản 

phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản phẩm 

và lao động nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch và 

phát triển nông thôn, tổ chức lại sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; 

xây dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất 

và văn hóa của nông dân nông thôn. 

c). Phát huy thế mạnh đặc thù của từng vùng để phát triển mô hình kinh tế 

nông thôn khác nhau của từng vùng huyện thị, từng khu vực: 

(1). Vùng trung du, miền núi: chăm sóc, bảo vệ sinh thái rừng, trồng cây 

công nghiệp như cao su, điều, bông vải… trồng cỏ, bắp phục vụ chăn nuôi trong 

vùng. Phát triển làng nghề truyền thống dân tộc phục vụ du lịch. 

(2). Vùng đồng bằng: phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp có giá 

trị kinh tế cao, theo hướng sản xuất hàng hóa như lúa, thanh long … 

− Vùng chuyên canh trồng cây lương thực có quy mô lớn tập trung tại Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh và Tánh Linh. 

− Vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp: cao su, điều tại Tánh Linh, 

Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân. 

− Vùng chuyên canh trồng cây ăn quả như thanh long. 

Ngoài các vùng chuyên canh lớn trồng các loại cây trên, có thể xen canh, 

khoanh các vùng đồng cỏ phát triển chăn nuôi cung cấp thực phẩm cho các đô 

thị, khu công nghiệp trong vùng và ngoài vùng điển hình chăn nuôi bò thịt, heo. 
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(3). Vùng sinh thái ven biển, biển: sinh thái ven biển, biển là lợi thế của 

tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Khu vực nông thôn ven biển tập trung phát 

triển kinh tế biển vốn là thế mạnh của tỉnh: 

− Đánh bắt hải sản: Củng cố, duy trì, phát triển các làng cá, trong đó đặc 

biệt cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải và 

các công trình hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế và đầu tư từng bước kiện 

toàn, kiên cố hóa nhà ở. Kiện toàn các khu neo đậu tầu thuyền tránh, trú bão, các 

cảng cá, trung tâm dịch vụ nghề cá... 

− Nuôi trồng thủy sản: Hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt 

nuôi tôm sú phục vụ xuất khẩu với qui mô lớn... phát huy lợi thế khu vực vùng 

biển chưa bị ô nhiễm, nước biển có độ mặn cao tại Bắc Bình, Tuy Phong tăng 

cường diện tích nuôi tôm giống để cung cấp cho các vùng, miền trong cả nước. 

− Phát triển các làng cá truyền thống phục vụ du lịch. 

2.2.2. Định hướng phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn 

Tùy theo từng vùng sinh thái và phương thức sản xuất, mô hình phân bố 

dân cư nông thôn được xác định như sau: 

a). Vùng trung du, miền núi gắn với sản xuất lâm nghiệp: phần lớn đồng 

bào các dân tộc ít người, khu vực phía Bắc tỉnh, dân cư nông thôn định cư theo 

làng bám theo các trục giao thông, ven các nguồn nước: sông, suối, hồ..., trong 

giai đoạn tới dân cư nông thôn vẫn theo mô hình truyền thống làng, xóm, ấp, thôn, 

tuy nhiên cần lưu ý các yếu tố sau: 

(1). Quy mô: không để các điểm dân cư nông thôn quá phân tán, dồn các 

điểm dân cư có qui mô nhỏ, xa xôi, hẻo lánh để bảo đảm quy mô mỗi điểm dân 

cư khoảng 50 hộ trở lên, để có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường 

giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình thương mại, dịch vụ cũng như 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (cấp nước, cấp điện, vệ sinh môi trường...).  

(2). Không tổ chức các điểm dân cư bám 2 bên theo trục giao thông quốc 

lộ/tỉnh lộ quá dài, gây mất an toàn cho cư dân cư và khó tổ chức hạ tầng xã hội, 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu dân cư. Quy hoạch các trục giao thông chính khu 

vực liên kết với trục quốc lộ/tỉnh lộ từ đó tổ chức các khu dân cư bám theo trục 

giao thông chính khu này tạo thành các điểm dân cư tập trung nhằm đảm bảo an 

toàn và dễ dàng kết nối hạ tầng. 

(3). Hình thành các điểm dân cư nông thôn tập trung tại các trung tâm kinh 

tế mới như hồ thủy điện, các khu phục vụ du lịch, các vùng chuyên canh cây công 

nghiệp, cây ăn quả... 

(4). Cần di chuyển các điểm dân cư hiện có và không xây dựng các điểm 

dân cư mới tại các khu vực có nguy cơ thảm họa do thiên tai hay tai biến địa chất 
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tạo ra như các vùng có nguy cơ lũ quét, trượt đất, lở, sụt đất. 

b). Vùng đồng bằng: mô hình phân bố dân cư vùng đồng bằng vẫn trên cơ 

sở làng, thôn, xã, tuy nhiên cần sắp xếp, tổ chức dân cư dần theo mô hình tập 

trung, dồn dân các khu vực định cư rải rác để phù hợp với quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Quy hoạch, cải 

tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đặc biệt giao thông, cấp 

nước, cấp điện theo xu hướng tiếp cận nếp sống đô thị. 

c). Vùng ven biển: mô hình các điểm dân cư nông thôn gắn liền với môi trường 

lao động như: nuôi trồng, đánh bắt hải sản, phục vụ du lịch, dịch vụ...hay môi trường 

tự nhiên như vùng ven biển, cửa sông... Mô hình các điểm dân cư vẫn là các xã, thôn 

hay ấp. Cần di chuyển các điểm dân cư hiện có và không xây dựng các điểm dân cư 

mới tại các vùng có nguy cơ sóng thần, cửa sông, cửa biển có nguy cơ sạt lở. Kiên cố 

hóa nhà ở, xây 2 tầng trở lên hoặc sử dụng các dạng nhà chuyên dụng cho các khu 

vực hay ngập lụt, tăng cường trồng cây phòng hộ ven biển.   

V. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG  

1. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng kinh tế 

1.1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông  

1.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ đồng bộ, hiện đại, đảm 

bảo tính liên kết, kết nối liên ngành, liên vùng, liên khu vực, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông theo hướng thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức. 

Tập trung nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các tuyến kết nối ngang, đầu 

tư mở mới một số tuyến phục vụ khai phá tiềm năng của tỉnh và kết nối phục vụ 

phát triển công nghiệp, du lịch, khu vực dân cư, đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh phát 

triển đường sắt, đường biển và hàng không đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hàng 

hóa, hành khách, chia sẻ thị phần hợp lý với vận tải đường bộ. Phát triển dịch vụ 

logistics và đầu tư xây dựng cảng cạn trên địa bàn tỉnh. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

Tập trung đường giao thông đối ngoại, mở rộng không gian mới để phát triển 

công nghiệp, dịch vụ. Quy hoạch các tuyền đường đảm bảo quy mô, cấp đường trong 

từng giai đoạn đến năm 2030, có tầm nhìn đến năm 2050 để tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trong giai đoạn sau năm 2030.  

(1). Đường bộ: 

− Đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường ven biển quốc gia theo 

quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia trên địa bàn đã được Thủ 
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tướng chính phủ phê duyệt. Nâng cấp mở rộng hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh 

đạt tiêu chuẩn đường cấp I, tối thiểu đạt cấp III. Nâng cấp, cải tạo, mở mới một 

số tuyến đường tỉnh có tính chất quan trọng, trong việc phát triển kinh tế - xã hội 

đạt từ cấp II - III, các tuyến còn lại tối thiểu đạt cấp IV. 

− Xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trục giao thông kết nối với mạng 

lưới giao thông quan trọng quốc gia (đường bộ cao tốc, đường sắt, cảng hàng 

không Phan Thiết, cảng tổng hợp Vĩnh Tân, cảng tổng hợp Sơn Mỹ) đến đến các 

khu đô thị, du lịch (nhất là Khu du lịch ven biển quốc gia Mũi Né), các khu, cụm 

công nghiệp và các khu vực tiềm năng phát triển của tỉnh. 

− Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo 100% đường huyện, tối 

thiểu 85-100% đường xã và 80-95% đường thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông 

xi măng hóa; đường huyện, đường xã đạt được đưa vào cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.  

(2). Đường sắt: Nâng cấp tuyến đường sắt hiện có, nghiên cứu xây dựng 

các tuyến đường nhánh kết nối đến các cảng biển, cảng hàng không, khu công 

nghiệp thuận tiện cho việc vận chuyển hành khách và hàng hóa; Xây dựng đường 

sắt tốc độ cao quốc gia theo quy hoạch được trung ương phê duyệt; Xây dựng hệ 

thống các ga đường sắt theo hướng trở thành các trung tâm trung chuyển hành 

khách và hàng hóa chất lượng cao, khối lượng lớn. 

(3). Cảng biển: Hoàn thành việc mở rộng nâng cấp các cảng trên địa bàn 

tỉnh, trong đó cảng tổng hợp Vĩnh Tân, Sơn Mỹ phục vụ phát triển công nghiệp, 

năng lượng, các cảng Phú Quý, Phan Thiết phụ vụ cho phát triển du lịch và vận 

tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân. 

(4). Cảng hàng không: Xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng cảng hàng 

không Phan Thiết đạt cấp 4E, công suất đạt 2 triệu HK/năm theo đúng tiến độ. 

Thực hiện duy tu, bảo dưỡng và nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, mở rộng năng lực 

khi cần thiết để phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.  

(5). Đường thủy nội địa: Phát triển tuyến đường thủy ven biển, đầu tư xây 

dựng các bến thuyền du lịch gắn với phương án phát triển các khu vực du lịch 

ven biển. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Hoàn thiện mạng lưới đường hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm 

bảo sự kết nối với mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, vùng và phát triển hợp 

lý giữa các phương thức vận tải. Chất lượng vận tải và dịch vụ được nâng cao, 

bảo đảm thuận tiện, an toàn, chi phí hợp lý.  

1.1.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng giao thông 

a). Dự báo nhu cầu vận tải  

Tỉnh Bình Thuận, có mạng lưới giao thông đường bộ, đường biển, đường 



474 

hàng không phát triển mạnh trong giai đoạn 2021-2025 khi các dự án giao thông 

trọng điểm quốc gia; các khu vực phát triển công nghiệp, du lịch đô thị… trên địa 

bàn tỉnh được hoàn thiện và đưa vào khai thác như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 

cảng hàng không Phan Thiết, cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân, khu logicstics 

Vĩnh Tân, khu logicstics Hàm Tân… Nhu cầu phát sinh vận tải trong tương lai 

gần có sự biến động về và khối lượng vận tải và chất lượng. Nhu cầu vận tải tỉnh 

Bình Thuận được dự báo trên cơ sở áp dụng các phương pháp kịch bản tăng 

trưởng và mô hình (xu thế) tuyến tính; căn cứ phân tích số liệu lưu lượng quá 

khứ, các phân tích mạng lưới, đưa ra kịch bản phát triển và kịch bản tăng trưởng 

đối với khu vực cụm tuyến đường. Theo đó, khối hượng vận tải hàng hoá/hành 

khách tương lai được xác định trong các bảng dưới đây.  

Bảng 36. Khối lượng vận chuyển hành khách theo phương thức vận tải (nghìn 

người) 

Năm Đường bộ 

Đường 

hàng 

không 

Đường biển 
Đường 

sông 
Đường sắt 

2025 35.475 1.250 699 
Khối lượng 

vận chuyển 

rất nhỏ 

320 

2030 56.295 2.800 1.232 430 

2050 291.842 9.200 3.952 4.120 

Tăng trưởng giai 

đoạn 2021-2025 (%) 
5,21 

Giai đoạn 

đưa vào 

khai thác 

18,45  Duy trì 

Tăng trưởng giai 

đoạn 2026-2030 (%) 
7,98 15,76 17,2  Duy trì 

Tăng trường giai 

đoạn 2031-2050 (%) 
10,42 17,32 22,1  25,5 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh và dự báo của các quy hoạch ngành 

thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

Bảng 37. Thị phần vận chuyển hành khách theo phương thức vận tải (%) 

Năm Đường bộ 
Đường hàng 

không 
Đường biển Đường sông Đường sắt 

2025 93,99 3,31 1,85 Thị phần rất 

nhỏ, chiếm tỷ 

lệ không 

đáng kể 

0,85 

2030 92,66 4,61 2,03 0,71 

2050 90,35 3,91 1.68 1,75 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh và dự báo của các quy hoạch ngành 

thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

(1). Nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ: 

(i). Khối lượng vận tải hàng hóa:  

Dựa trên cơ sở thống kê khối lượng vận chuyển hàng hóa giai đoạn 2015-2019, 
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tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,11%, năm 2020 đạt khoảng 10,3 triệu tấn; Giai đoạn 

đến 2021-2030 hệ thống cảng biển Bình Thuận (cảng quốc tế và khu Logistics Vĩnh 

Tân, cảng Kê Gà, cảng Sơn Mỹ) hoàn thiện đi vào khai thác góp phần giảm áp lực 

cho vận tải đường bộ. Tuy nhiên, với các dự án đường bộ quan trọng qua địa bàn tỉnh 

như: cao tốc Bắc - Nam, các trục quốc lộ kết nối với Tây Nguyên, với các KCN, cảng 

biển... dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân vẫn duy trì sự ổn định và tăng trưởng bình 

quân giai đoạn 2021-2030 đạt 8-9%/năm, giai đoạn 2031-2050 đạt 9-11%/năm. 

(ii). Khối lượng vận tải hành khách bằng đường bộ:  

Trên cơ sở thống kê khối lượng vận chuyển hành khách giai đoạn 2015-

2019, tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,94%, năm 2020 đạt khoảng 24,2 triệu 

lượt người; dự báo trong thời gian tới 2021-2030 khi CHK Phan Thiết đi vào khai 

thác góp phần giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Tốc độ tăng trưởng bình quân 

hàng năm tăng từ 5-7%/năm, giai đoạn 2031-2050 từ 7-9%/năm. 

Bảng 38. Số lượt vận chuyển hàng hóa theo phương thức vận tải (103 tấn) 

Năm Đường bộ 
Đường 

hàng không 
Đường biển 

Đường 

sông 
Đường sắt 

2025 14.882 0,020 6.500 
Khối lượng 

vận chuyển 

rất nhỏ 

138 

2030 32.665 0,045 28.100 176 

2050 126.405 0,137 58.800 821 

Tăng trưởng giai 

đoạn 2021-2025 (%) 
7,95 

Giai đoạn 

đưa vào 

khai thác 

101,24  33,79 

Tăng trưởng giai 

đoạn 2026-2030 (%) 
9,12 24,67 332,31  27,54 

Tăng trưởng giai 

đoạn 2031-2050 (%) 
11,2 18,87 109,25  366,48 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh và dự báo của các quy hoạch ngành 

thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

Bảng 39. Thị phần vận chuyển hàng hóa theo phương thức vận tải (%) 

Năm Đường bộ 
Đường hàng 

không 
Đường biển Đường sông Đường sắt 

2025 69,15 
Thị phần rất 

nhỏ, chiêm tỷ 

lệ ko đáng kể 

30,20 Thị phần rất 

nhỏ, chiêm tỷ 

lệ không 

đáng kể 

0,64 

2030 53,60 46,11 0,29 

2050 67,95 31,61 0,44 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh và dự báo của các quy hoạch ngành 

thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

(2). Nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường hàng không: 

Khi CHK Phan Thiết được đưa vào khai thác (năm 2023), ước tính đến 
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năm 2025 đạt khoảng 1,25 triệu hành khách, đến năm 2030 đạt khoảng 2,8 triệu 

HK/năm, đến năm 2050 đạt khoảng 9,2 triệu HK/năm. Tốc độ tăng trưởng bình 

quân hàng giai đoạn 2025-2030 đạt 15-17%/năm. Giai đoạn 2031-2050 tốc độ 

tăng trưởng bình quân đạt 11-13%/năm. Khối lượng vận chuyển hàng hóa không 

đáng kể, giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 20 tấn, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 

45 tấn, giai đoạn 2031- 2050 đạt khoảng 137 tấn. 

(3). Nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt: 

Dự báo khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường sắt có 

sự tăng trưởng chậm. Đặt biệt 02 năm gần đây khối lượng vận chuyển hàng hóa 

có sự tăng trưởng âm. Dự báo khối lượng vận chuyển hàng hóa giai đoạn 2021-

2030 duy trì ở mức ổn định định; khối lượng vận chuyển hành khách giai đoạn 

2021-2030 duy trì ở mức ổn định, giai đoạn 2031-2050 tăng từ 20-25%/năm do 

có sự tác đông mạnh mẽ của tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh. 

(4). Nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách đường biển: 

Tốc độ tăng trưởng vận chuyển hành khách giai đoạn 2015-2019 tăng 

tương đối cao, đạt 26,36%, đến năm 2020 khối lượng vận chuyển hành khách 290 

nghìn người. Đến năm 2030 đạt khoảng 1,23 triệu HK/năm, đến năm 2050 đạt 

khoảng 3,95 triệu HK/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 

đạt 17-18%, giai đoạn 2031-2050 đạt 18-22%, 

Tốc độ tăng trưởng vận chuyển hàng hóa giai đoạn 2015-2020 tăng tương 

đối cao, đột biết trong giai đoạn 2018-2020 đạt khoảng 25%/năm. Giai đoạn 

2021-2030 hệ thống cảng biển Bình Thuận gồm các cảng quốc tế và khu Logistics 

Vĩnh Tân, cảng Kê Gà, cảng Sơn Mỹ được đưa vào khai thác, các trục quốc lộ 

kết nối với Tây Nguyên được nâng cấp cải tạo tạo động lực mạnh mẽ đối với hoạt 

động vận tải hàng hóa. Dự báo đến năm 2030, đạt khoảng 28,1 triệu tấn/năm, đến 

năm 2050 đạt khoảng 58,8 triệu tấn/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 

2021-2030 đạt 20-25%/năm, giai đoạn 2031-2050 đạt 12-15%/năm. 

b). Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng giao thông 

đường bộ 

Đối với các công trình giao thông cấp quốc gia được thực hiện theo Quy 

hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia trên địa bàn thực hiện theo Quyết định 

1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(1). Cao tốc Bắc Nam phía Đông 

Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm 03 

dự án thành phần: Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết; đoạn 

Phan Thiết - Dầu Giây với tổng chiều dài khoảng 160,3km, quy mô 6 làn xe (4 

làn xe giai đoạn đến năm 2030, 6 làn xe giai đoạn đến năm 2050) đang được đầu 
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tư xây dựng dự kiến hoàn thành trước năm 2025. Đây là tuyến đường bộ cao tốc 

có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là các vùng lân 

cận. Tuyến hình thành sẽ là trục dọc Bắc - Nam Việt Nam, dần thay thế cho vai 

trò của QL1 hiện nay. 

(2). Các tuyến quốc lộ: 

(i). Quốc lộ 1:  

Nâng cấp, cải tạo toàn tuyến đạt cấp III, quy mô 4 làn xe. Xây dựng cục bộ 

một số đoạn đường gom của tuyến đi qua địa phân tỉnh qui mô đầu tư 2 làn xe. 

Nhằm giải quyết đấu nối đường địa phương vào đường Quốc lộ 1 đảm bảo khoảng 

cách, an toàn giao thông và giảm áp lực lưu thông trên tuyến Quốc lộ. Trước mắt 

ưu tiên những đoạn qua khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị mới hình thành. 

Tuyến tránh Quốc lộ 1: Tuyến đường có chiều dài 24,1 km, quy mô quy 

hoạch đường cấp II; điểm đầu tại Km1695+520 Quốc lộ 1 (thị trấn Phú Long, 

huyện Hàm Thuận Bắc), điểm cuối tại Km1721+300 Quốc lộ 1 (xã Hàm Cường, 

huyện Hàm Thuận Nam). Đây là tuyến đường kết nối Cảng hàng không Phan 

Thiết, đồng thời là tuyến đường vành đai thành phố Phan Thiết và kết nối trục 

đường ven biển, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phát triển không gian 

của thành phố Phan Thiết. 

(ii). Quốc lộ 28:  

Nối từ Phan Thiết (Bình Thuận) đến huyện Cư Jút (Đắk Nông), đoạn qua 

địa phận Bình Thuận dài 39,41km. Tiếp tục duy tu bảo dưỡng, nâng cấp hoàn 

thiện xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III-IV, quy mô 2-4 làn xe, các đoạn qua 

khu vực đô thị xây dựng phù hợp với quy hoạch đô thị. Đoạn từ nút giao cao tốc 

đến QL1 vào thành phố Phan Thiết. Tuyến đã được xây dựng hoàn thiện đạt tiêu 

chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe.  

Xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 28 qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận 

Bắc, giảm lưu lượng phương tiện lưu thông vào trung tâm thị trấn. Tuyến đạt tiêu 

chuẩn tối thiểu cấp III, có quy mô 4 làn xe, hướng tuyến đi về phía Đông thị trấn 

Ma Lâm. 

Xây dựng cục bộ một số đoạn đường gom của tuyến đi qua địa phân tỉnh 

Bình Thuận nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ (dọc hai bên), qui mô đầu tư 

tối thiểu 2 làn xe. Nhằm giải quyết đấu nối đường địa phương vào đường Quốc 

lộ 28 đảm bảo khoảng cách, an toàn giao thông và giảm áp lực lưu thông trên 

tuyến Quốc lộ. Trước mắt ưu tiên những đoạn qua khu công nghiệp, khu dân cư, 

đô thị mới hình thành.  

(iii). Quốc lộ 55:  

Tuyến xuất phát từ TP. Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) qua Bình Thuận đến 
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Lâm Đồng, dài khoảng 300 km. Riêng đoạn qua tỉnh Bình Thuận bắt đầu tư 

Km52+640 (giáp Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Km205+140 (giáp Lâm Đồng); Nâng 

cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 24 làn xe. 

Xây dựng cục bộ một số đoạn đường gom của tuyến đi qua địa phân tỉnh Bình 

Thuận nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ (dọc hai bên), qui mô đầu tư 2 làn xe. 

Nhằm giải quyết đấu nối đường địa phương vào đường Quốc lộ 55 đảm bảo khoảng 

cách, an toàn giao thông và giảm áp lực lưu thông trên tuyến Quốc lộ. Trước mắt ưu 

tiên những đoạn qua khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị mới hình thành. 

(iv). Quốc lộ 28B:  

Tuyến xuất phát từ ngã ba Lương Sơn (giao với Quốc lộ 1 tại Km1656 + 

880) huyện Bắc Bình và điểm cuối tại ngã ba Tahine (giao với Quốc lộ 20 tại 

Km185 + 600) tỉnh Lâm Đồng, với chiều dài 69km, trong đó đoạn tuyến đi qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận dài 51,11km. Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường 

cấp IV, quy mô 2 làn xe. 

(3). Đường bộ ven biển:  

Hướng tuyến cơ bản tuân thủ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 

của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đoạn tuyến đi qua tỉnh Bình Thuận 

dài khoảng 237km. 

Bảng 40. Hướng tuyến, quy mô đường ven biển 

 

Đoạn 
Chiều 

dài (km) 
Tên đường hiện tại Cấp đường Quy mô 

Cà Ná - Xóm Tám 9,00 Trùng tuyến QL1 III 4 làn xe 

Xóm Tám - Liên Hương 12,5 
Đường N20 theo QHC 

ĐTM Vĩnh Tân 

Đường đô 

thị  
4-6 làn xe 

Liên Hương - Bình Thạnh 6,50 

Đ.Hai Bà Trưng kéo dài 

qua sông Đại Hòa, Đ.Võ 

Thị Sáu  

Đường đô 

thị 
4-6làn xe 

Bình Thạnh - Chí Công 11,20 
Xây dưng tuyến mới đi 

song song với ĐT.716 

Đường đô 

thị 
4-6 làn xe 

Chí Công - Cầu Sông Lũy 5,70 

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai kéo dài theo 

QHC đô thị Phan Rí 

Cửa 

Đường đô 

thị 
6 làn xe 

Hòa Thắng- Hòa Phú   23,5 ĐT.716B 
Đường đô 

thị 
4-6 làn xe 

Hòa Thắng - Mũi Né 27,13 ĐT.716 
Đường đô 

thị 
4 làn xe 

Mũi Né - Cầu Phú Hài 16,40 
Đ.Võ Nguyên Giáp, Đ. 

Nguyễn Thông 

Đường đô 

thị 
4-6 làn xe 

Phú Hải - Phan Thiết 7,40 
Đ.Hùng Vương, Trần 

Hưng Đạo,  

Đường đô 

thị 
4-6 làn xe 
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Đoạn 
Chiều 

dài (km) 
Tên đường hiện tại Cấp đường Quy mô 

Phan Thiết - Thuận Quý 20,00 
Đ.Trần Quý Cáp, 

ĐT.719 B mới  

Đường đô 

thị 
4-6 làn xe 

Thuận Quý - Kê Gà 9,10 ĐT.719B mới 
Đường đô 

thị 
4-6 làn xe 

Kê Gà – Tân Hải 16,5 ĐT.719B mới,  
Đường đô 

thị 
4 làn xe 

Tân Hải - Tân Bình 8,00 

Đường Hùng Vương 

kéo dài theo QHC 

TX.La Gi 

IV 6-8 làn xe 

Tân Bình - Tân Thiện 3,00 
Tuyến N2 của thị xã La 

Gi 

Đường đô 

thị 
4 làn xe 

Tân Thiện - Bình Châu 

(giáp ranh với tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu) 

28,50 Trùng tuyến QL55 III 4 làn xe 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

(4). Nâng một số tuyến cấp đường tỉnh lên thành quốc lộ:  

Để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an nình quốc 

phòng, kiến nghị bổ sung sau giai đoạn quy hoạch đầu tư nâng cấp đường ĐT766, 

đường ĐT717 lên thành quốc lộ và đặt tên là QL55B. Với hướng tuyến như sau: 

xuất phát từ điểm đầu ĐT766 (giao với QL1 tại Km1.797, tỉnh Đồng Nai) đi theo 

đường ĐT766 đến điểm giao với đường ĐT717 thuộc huyện Đức Linh, tiếp tục 

đi theo đường ĐT717 và nối vào đường ĐT721 của tỉnh Lâm Đồng, tuyến đi theo 

đường ĐT721 đến QL20 và đi trùng với QL20 (từ Km78-Km94), tiếp tục đi theo 

đường ĐT721 và kết thúc tại ngã giao với đường QL14 (tại Km930) thuộc huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tổng chiều dài tuyến 170,4 km. Trong đó, chiều dài 

qua tỉnh Đồng Nai 12,8 km, qua tỉnh Bình Thuận 47,5 km và qua tỉnh Lâm Đồng 

76,5 km (bao gồm đoạn trùng QL20 16 km), qua tỉnh Bình Phước 33,6 km. 

(5). Các tuyến đường tỉnh: 

Phấn đấu đưa vào đúng cấp kỹ thuật hệ thống đường tỉnh, kết cấu mặt 

đường được thảm bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng 100%. Cải tạo 

hoặc xây dựng mới hệ thống cầu cống nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp 

với tải trọng khai thác. Xây dựng một số tuyến vào các khu công nghiệp tập trung, 

khu du lịch trọng điểm của tỉnh, cải tạo, mở rộng, tăng thêm chiều dài quản lý các 

tuyến ở những khu vực cần thiết, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội. 

(i). Các tuyến đường tỉnh nâng cấp cải tạo 

− Đường ĐT711:  

Điều chỉnh điểm cuối tuyến giao đường ĐT.716 tại khoảng Km33, hướng 

tuyến đoạn cuối tuyến (khoảng 9km) dịch về hướng trung tâm thành phố Phan 
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Thiết khoảng 1,2km kết nối với các tuyến đường quy hoạch thuộc quy hoạch 

chung thành phố Phan Thiết và khu đô thị Long Sơn - Suối Nước, hạn chế cắt 

ngang khu vực đồi cát cao, kết nối trực tiếp xuống đường ĐT.716. 

Điều chỉnh cục bộ đoạn cuối tuyến (khoảng 880m) thuộc quy hoạch khu 

đô thị Long Sơn - Suối Nước đi theo đường hiện trạng phía trước Trạm biến áp 

110KV Mũi Né tránh cắt ngang qua trạm biến áp. Chiều dài tuyến sau điều chỉnh: 

khoảng 34,8 km. 

Quy mô mặt cắt ngang: giữ nguyên theo quy hoạch GTVT được duyệt, mặt 

đường (kể cả lề gia cố) rộng 11m, nền đường rộng 12m.  

− Đường ĐT.712: Đây là một trong số công trình quan trọng của tỉnh góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, đặc biệt là du lịch. Nâng cấp 

toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, riêng đoạn 1Km đầu tuyến có nền đường 

rộng 27m, mặt đường rộng 14 m có dải phân cách giữ nguyên theo hiện trạng. 

− Đường ĐT.714: Bắt đầu từ Quốc lộ 28 đến Quốc lộ 55 dài 42km đi qua 

địa phận các xã miền núi Hàm Phú, La Dạ, Đa Mi có ý nghĩa chiến lược phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, và phục vụ mục đích an ninh quốc phòng. Tập trung 

cải tạo, nâng cấp đường hiện tại đến đạt tiêu chuẩn đường cấp III - IV.  Riêng khu 

vực qua khu dân cư có bề rộng nền đường 13,5m, mặt rộng 9,5m. 

− Đường ĐT.715: Điểm đầu nối từ Km1658/QL1A đi Hàm Tiến có chiều 

dài 42,7km nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III  

− Đường ĐT.716: Tuyến nằm trong hệ thống đường ven biển quốc gia nên 

tuân thủ theo quy hoạch của đường ven biển quốc gia đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ - TTg ngày 18/01/2010 và Quyết định 

số 1454/QĐ - TTg ngày 1/9/2021.  

− Đường ĐT.706B: Giữ nguyên đường hiện tại với nền đường rộng 52m, 

mặt đường bê tông nhựa rộng 24m đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.  

− Đường ĐT.717: tuyến đường này cùng với ĐT.766 nối 2 huyện Đức Linh 

và Tánh Linh với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phức, Đồng Nai, nâng cấp mở rộng 

đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2-4 làn xe. 

− Đường ĐT.718: Điểm đầu tại Km1705+700/QL1A trên địa phận Phan 

Thiết và điểm cuối tại Hàm Cần, Hàm Thuận Nam có chiều dài 26,4km. Đây là 

tuyến đường quan trọng kết nối ga Bình Thuận với hệ thống đường bộ quốc gia 

và Thành phố Phan Thiết. Nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt 

đường bê tông nhựa. 

− Đường ĐT.719:  Hiện nay, dọc tuyến đã được định hướng gắn với các 

quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, định hướng quy 

hoạch tuyến theo quy hoạch được duyệt Đối với các đoạn tuyến đi trùng đường 
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bộ ven biển quy mô đầu tư theo đường đường ven biển.  

− Đường ĐT.720: Là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền huyện 

Tánh Linh với Quốc lộ 1, đã được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 

nền rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Quy hoạch tuyến tiếp tục đấu nối với đường 

Tân Minh - Sơn Mỹ đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe. các đoạn qua 

thị trấn, thị tứ xây dựng theo quy hoạch được duyệt của địa phương. Tuyến đường 

đã đáp ứng nhu cầu lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong 

khu vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh và 

bền vững trong thời gian tới.  

− Đường ĐT.766: tuyến đường này cùng với ĐT.717 nối 2 huyện Đức Linh 

và Tánh Linh với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phức, Đồng Nai, nâng cấp mở rộng 

đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2-4 làn xe. 

(ii). Các tuyến đường tỉnh hình thành mới 

− Đường ĐT.719 mới: Tuyến hình thành trên tuyến ĐT.719 cũ đoạn qua 

Tân Thành - Tân Hải, tiếp tục đi theo nền đường Tân Xuân - Tân Thắng đến ranh 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn tuyến dài khoảng 51,5km, quy hoạch đường cấp 

III, quy mô 2-4 làn xe. 

− Đường ĐT.719B: Tuyến đang được đầu tư xây dựng với điểm đầu giao 

với đường ĐT.719 tại Kê Gà, điểm cuối giao với QL1 tại xã Hàm Mỹ. Tuyến 

thuộc thành phần của đường ven biển, quy mô đầu tư đường đô thị 4-6 làn xe.  

− Tuyến Liên Hương - Phan Dũng - Tà Năng (kết nối Quốc lộ 1, tỉnh Bình 

Thuận với Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng); điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại 

Km1613+500 (thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong), điểm cuối tuyến giao 

Quốc lộ 27 (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Đây là tuyến đường kết nối các 

tỉnh Nam Tây Nguyên với các tỉnh khu vực duyên hải Miền Trung và Đông Nam 

Bộ thông qua đường cao tốc Bắc - Nam, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, an 

ninh quốc phòng khu vực. Đoạn thuộc tỉnh Bình Thuận có chiều dài khoảng 

44,3km, quy hoạch đường cấp III, đoạn Liên Hương - Phan Dũng nâng cấp cải 

tạo quy mô 4 làn xe, đoạn Phan Dũng - ranh tỉnh Lâm Đồng quy mô 2 làn xe. 

− Tuyến Thuận Hòa - Liên Hương: tuyến có điểm đầu giao với QL28 tại 

thị trấn Thuận Hòa, H. Bắc Bình, điểm cuối quốc lộ 1 tại xã Phong Phú. Tuyến 

hình thành trên cơ sở nâng cấp đường dọc kênh liên huyện tạo nên trục dọc liên 

kết chuổi đô thị niềm núi tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc 

phòng khu vực. quy hoạch đường cấp III, quy mô 2 - 4  làn xe. 

(6). Các tuyến giao thông kết nối: 

Quy hoạch các trục đường giao thông kết nối hệ thống hạ tầng giao thông 

quan trọng quốc gia đến Khu du lịch ven biển quốc gia Mũi Né, đến các đô thị - 
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du lịch, các khu công nghiệp và các khu vực tiềm năng của tỉnh:  

(i). Kết nối các điểm liên thông trên đường bộ cao tốc: gồm 07 tuyến giao 

thông, đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III đồng bằng, quy mô tối thiếu 2 làn xe:   

− Đường kết nối cao tốc đến Quốc lộ 1 tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong 

(Giáp khu công nghiệp Tuy Phong): Tuyến kết nối đường bộ cao tốc với Quốc lộ 

1 tại Km1589+100. Chiều dài khoảng 2,6km. Quy mô xây dựng đường cấp III, 

quy mô 4 làn xe. 

− Đường kết nối cao tốc từ xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình đến khu vực ven 

biển Hòa Phú, huyện Tuy Phong: Điểm đầu tuyến về Km1638+000 Quốc lộ 1 

tuyến  đi theo quy hoạch đường vành đai thị trấn Chợ Lầu, kết nối với điểm đầu 

đường từ Quốc lộ 1 (Chợ Lầu) - Hòa Phú tạo thành trục liên thông kết nối đến 

khu vực ven biển Hòa Phú, huyện Tuy Phong. Chiều dài tuyến khoảng 7,2 km, 

quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe. 

− Đường kết nối cao tốc từ thị trấn Lương Sơn đến khu vực ven biển Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình. Là thành phần của đoạn tuyến QL28B từ cao tốc đến 

TT. Lương Sơn, và ĐT.715 từ Lương Sơn đến Hòa Thắng. Quy hoạch tuyến đạt 

tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe.  

− Đường kết nối cao tốc thông qua QL28 đến QL1 vào thành phố Phan Thiết. 

Nâng cấp tuyến hoàn thiện đạt tiêu chuẩn đường cấp II -III, quy mô 4 làn xe. 

− Đường kết nối cao tốc từ xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đến khu 

vực ven biển Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Trong đó: (i) đoạn từ cao tốc 

(Mỹ Thạnh) - QL1, quy mô 4 làn xe; (ii) đoạn QL1 (Hàm Kiệm) - Tiến Thành 

tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô 6 làn xe  

− Đường kết nối cao tốc từ Tân Nghĩa đến khu vực ven biển Sơn Mỹ, Tân 

Thắng, Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Tuyến thuộc đoạn tuyến QL55. Quy mô 2-4 

làn xe. 

− Đường kết nối từ ĐT720 xã Tân Minh, huyện Hàm Tân đến Khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Đây là đoạn tuyến thuộc 

đường ĐT720 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe. 

(ii). Kết nối giao thông đến cảng hàng không Phan Thiết, khu du lịch quốc 

gia Mũi Né, mở rộng đô thị Phan Thiết, đô thị La Gi: 06 tuyến giao thông chính. 

− Đường tránh QL1 qua thành phố Phan Thiết: điểm đầu tại Km1692+000 

QL1 (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) đến Km1695+520 QL1 (thị trấn Phú 

Long, huyện Hàm Thuận Bắc). Xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy 

mô 4 làn xe. 

− Đường QL1 - Hàm Tiến (kết nối đến CHK Phan Thiết): điểm đầu tuyến 
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trùng với điểm cuối tuyến đường tránh thành phố Phan Thiết. Xây dựng tuyến đạt 

tiêu chuẩn đường cấp I - II, quy mô tối thiểu 4 làn xe. 

− Đường vành đai Hàm Thắng - cảng hàng không Phan Thiết: tuyến thuộc 

hệ thống đường vành đai thành phố Phan Thiết kết nối đến CHK. Quy hoạch 

tuyến đạt quy mô tối thiểu 4 làn xe, đoạn qua khu vực phát triển đô thị xây dựng 

theo quy hoạch được duyệt. 

− Đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết: tuyến thuộc dự án đường Lê Lợi 

nối dài, quy mô nền đường 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đừng đô thị. 

− Đường Trương Văn Ly, thành phố Phan Thiết kết nối trung tâm thành 

phố Phan Thiết về phía Tây quy mô nền đường 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường đô 

thị. 

− Đường ĐT711 (kết nối QL28 đến QL1 đến Khu đô thị Long Sơn - Suối 

Nước, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết): Tuyến đi qua các khu vực phát 

triển đô thị của thành phố Phan Thiết (KĐT Long Sơn - Suối Nước), quy mô 

tuyến theo quy hoạch được duyệt đạt 4 làn xe, tiêu chuẩn đường đô thị. 

− Đường tránh ĐT719, thị xã La Gi kết hợp phục vụ phát triển cụm công 

nghiệp Tân Bình: là trục giao thông chính tạo động lực phát triển các cụm công 

nghiệp khu vực Tân Bình và phát triển đô thị La Gi. Quy hoạch tuyến tuân thủ 

Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035 và đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019. 

− Đường Nguyễn Minh Châu, kết nối từ quốc lộ 1A về đường tỉnh 709 quy 

mô nền đường 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường đô thị. 

(iii). Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển dịch vụ Logistics tại 

khu vực Cảng tổng hợp Quốc tế Vĩnh Tân: gồm 05 tuyến. 

− QL28B tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng (kết nối Quốc lộ 1, tỉnh Bình 

Thuận với Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng). 

− QL55, đoạn từ Km52+640 đến Km97+692 (từ giáp ranh giới tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu đến giao Quốc lộ 1 tại Km1750+575). 

− QL28 (đoạn từ Km19+000, tỉnh Bình Thuận đến Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông). 

− Tuyến Liên Hương - Tà Năng - QL27 (kết nối QL1, tỉnh Bình Thuận với 

QL27, tỉnh Lâm Đồng), với chiều dài khoảng 81 km, quy mô quy hoạch đường 

cấp III; điểm đầu giao với QL1 tại Km1.613+500 (thị trấn Liên Hương, huyện 

Tuy Phong), điểm cuối tuyến giao QL27 (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).  

− QL55B (định hướng) kết nối tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng và 

Bình Phước. 
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(7). Giao thông đô thị: 

− Đầu tư phát triển, từng bước đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống 

giao thông đô thị theo quy hoạch hệ thống đô thị của tỉnh và quy hoạch các đô thị 

trong huyện. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy mô, tính chất đô thị.  

− Xây dựng và cải tạo các nút giao thông, trong đó, các nút giao thông 

chính được lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông.  

− Dành quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình 

ngầm và trồng cây xanh... 

− Hoàn thiện dự án đường và kè hai bên bờ sông Dinh. 

(8). Giao thông nông thôn (GTNT): 

Đường GTNT bao gồm hệ thống đường huyện và đường xã, liên xã (không 

tính đường thôn xóm). Hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông 

thôn theo tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới và phù hợp với chiến lược phát triển giao thông tỉnh Bình Thuận.  

Mở thêm các tuyến GTNT ở các khu vực có mật độ giao thông thấp, cải tạo nâng 

cấp các tuyến hiện có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đến năm 2030, đảm bảo 

100% GTNT được cứng hóa. Hệ thống đường huyện tối thiểu đạt cấp V đồng 

bằng, quy mô 2 làn xe. Đường xã, liên xã tối thiểu đạt VI đồng bằng, các tuyến 

đường GTNT còn lại tối thiểu đạt loại B. 

c). Đường sắt 

Tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư nâng cấp, cải tạo bảo 

đảm duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí 

Minh (đến năm 2030) để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80-90 km/giờ đối với tàu 

khách và 50-60 km/giờ đối với tàu hàng.  

Ưu tiên xây dựng đường sắt kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế, cửa khẩu 

quốc tế chính; triển khai đầu tư 02 đoạn ưu tiên Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP. 

Hồ Chí Minh trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trong đó, xây dựng 

tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh, dài 370 km, khổ 

1.435 mm, với đường đôi điện khí hóa.  

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận101 được quy hoạch: ( (i) các ga đường 

sắt tốc độ cao (HSR) gồm: ga Phan Rí, Mương Mán và La Gi; (ii) các ga đường sắt 

thường gồm: ga Sông Mao, Bình Thuận, Sông Phan. 

Ngoài ra, định hướng phát triển hạ tầng giao thông kết nối giữa các ga đường 

sắt tốc độ cao và ga đường sắt thường (bằng các dịch vụ vận chuyển con thoi giữa 

hai ga bằng đường sắt nhẹ, xe buýt hay xe điện con thoi), đảm bảo luân chuyển hành 

 
101 Đã nghiên cứu đề xuất trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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khách giữa các tuyến, đồng thời đảm bảo kết nối với các đô thị trên tuyến. 

d). Cảng biển 

Tuân thủ Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

22/9/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hệ thống cảng biển Bình thuận thuộc 

nhóm cảng biển số 3, Loại II gồm các bến cảng: 

(1). Khu Bến Vĩnh Tân:  

(i). Phạm vi gồm: Vùng đất ven biển và vùng nước thuộc xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong.  

(ii). Chức năng: Phục vụ trực tiếp trung tâm điện lực Vĩnh Tân, phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận và một phần hàng hóa khu vực Tây Nguyên; có 

bến tổng hợp, container, hàng rời. 

(iii). Cỡ tàu: Trọng tải đến 100.000 DWT. 

(2). Khu Bến Sơn Mỹ:  

(i). Phạm vi gồm: Vùng đất ven biển và vùng nước thuộc xã Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân. 

(ii). Chức năng: phục vụ trực tiếp KCN Sơn Mỹ, tổng kho LNG Sơn Mỹ 

và trung tâm điện lực Sơn Mỹ. Có bến hàng lỏng/khí, bến tổng hợp, bến khách 

phù hợp với nhu cầu và năng lực của chủ đầu tư. 

(iii). Cỡ tàu: tàu hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn; tàu tổng hợp, hàng 

rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu khách quốc tế phù hợp với nhu cầu thực tế. 

(3). Các khu bến khác gồm có: 

(i). Bến cảng Kê Gà: Phạm vi bao gồm vùng vùng nước ngoài khơi Kê Gà. 

Chức năng là bến chuyên dùng phục vụ nhà máy điện khí LNG Kê Gà được phát 

triển phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Cỡ tàu phù hợp với nhu 

cầu và năng lực nhà đầu tư. 

(ii). Các bến cảng ngoài khơi (các mỏ: Hồng Ngọc, Sư Tử Đen, Sư Tử 

Vàng, Thăng Long - Đông Đô…) là các bến chuyên dùng dầu khí được phát triển 

phù hợp với nhu cầu hoạt động khai thác mỏ; 

(iii). Bến cảng Phan Thiết, Phú Quý (huyện đảo Phú Quý) là bến tổng hợp 

phục vụ phát triển KTXH địa phương và bến khách phục vụ tuyến từ bờ ra đảo, 

tiếp nhận tàu hàng, tàu khách đến 5.000 DWT. 

e). Đường thủy nội địa 

Đối với hệ thống sông ngòi của tỉnh Bình Thuận đa số là dốc, không thuận lợi 

để phát triển vận tải đường thủy nội địa; riêng các cửa sông phục vụ cho vận tải ven 
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biển địa phương và là nơi trú ngụ của phương tiện đánh bắt hải sản.  

Vì thế nên trong quy hoạch không đặt vấn đề phát triển mà chỉ cải tạo các 

cửa sông gắn với phương án phát triển cảng cá, khu vực tránh trú bão đảm bảo an 

toàn cho các tàu thuyền vận tải tại các cửa sông ở Phan Thiết, Phú Hải, La Gi, 

Phan Rí Cửa, Liên Hương...Đồng thời Tăng cường công tác quản lý nhà nước, 

kiểm tra điều kiện an toàn, trang bị phương tiện cứu sinh... nhằm đảm bảo an toàn 

đối với hoạt động của các bến đò ngang, về lâu dài đầu tư các cầu kiên cố để thay 

thế cho các bến đò này. 

Xây dựng các bến thuyền - bến thủy nội địa phục vụ tuyến đường thủy nội 

địa ven bờ gắn với phương án phát triển các khu, điểm du lịch doc bờ biển. Vị trí 

và quy mô các bến thuyền sẽ cụ thể hóa theo tình hình phát triển kinh tế địa 

phương cũng như nhu cầu thực tế của chủ đầu tư:  

1. Huyện Tuy Phong: bố trí khoảng 05 bến 

2. Huyện Bắc Bình: bố trí khoảng 03 bến 

3. Thành phố Phan Thiết:  

- Khu vực Hàm Tiến – Mũi Né: bố trí khoảng 03 bến 

- Khu vực trung tâm thành phố: bố trí khoảng 02 bến 

- Khu vực Tiến Thành: bố trí khoảng 03 bến 

4. Huyện Hàm Thuận Nam: bố trí khoảng 02 bến 

5. Thị xã La Gi: bố trí khoảng 03 bến .  

6. Huyện Hàm Tân: bố trí khoảng 02 bến   

7. Huyện Phú Quý: bố trí khoảng 03 bến  

f). Cảng hàng không 

Cảng hàng không Phan Thiết đang được xây dựng theo Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018.  

(1). Vị trí, chức năng: là cảng hàng không nội địa có hoạt động bay Quốc tế. 

(2). Cấp sân bay: 4E và sân bay quân sự cấp I. 

(3). Công suất: đạt 2,0 triệu HK/năm.  

(4). Nhu cầu sử dụng đất: 835,56 ha (Trong đó 550,56 ha theo Quyết định 

số 1925/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2018; 30 ha đất quân sự và đường giao thông kết 

nối, 255 ha đường cất hạ cánh số 02 theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư số 25/QĐ-TTg ngày 18/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 
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g). Hệ thống giao thông tĩnh 

(1). Bến xe khách liên huyện - liên tỉnh 

Lưu thông giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh-thành trong khu vực đến năm 

2030 sẽ có sự gia tăng đáng kể so với hiện nay xét về mật độ trên tuyến và số 

lượng các hành lang lưu thông. Điều này được lý giải ở mức định tính bới sức hút 

mạnh của hoạt động kinh tế, du lịch. 

Khách từ các tỉnh lân cận sẽ chuyển sang sử dụng xe ô tô cá nhân nhiều 

hơn do cự ly gần và mạng đương bộ cao tốc được phủ dày-tiện nghi; ngoài ra, 

còn phải xét đến các tuyến đường thủy bằng tàu “cánh ngầm” và việc nâng cấp 

đường sắt ở giữa thời kỳ quy hoạch này. Vì vậy, lượng khách dùng xe ô tô liên 

tỉnh sẽ không tạo nguy cơ quá tải cho các bến xe. 

Khách từ các tỉnh xa chủ yếu vẫn dùng xe ô tô liên tỉnh; Khách đi lại giữa 

các huyện một số vẫn sử dụng xe máy, một số ít dùng xe ô tô riêng, còn phần lớn 

vẫn sử dụng xe khách liên huyện (dạng xe buýt chạy đường dài). 

Việc thu hút được lượng khách lớn vẫn sử dụng xe khách liên huyện cần 

được nhìn nhận là một mắt xích trong lộ trình giảm xe máy cá nhân của tỉnh nhằm 

không gây quá tải hệ thống đường bộ, tăng mức độ an toàn lưu thông và tạo thuận 

lợi cho việc điều hành giao thông. 

Về vị trí, để giảm nguy cơ quá tải khu vực nội đô thành phố Phan Thiết, 

Các đô thị phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh, sẽ đưa các bến xe hiện hữu nằm 

trong khu vực nội đô ra ngoài, nhưng vẫn cần bám theo những trục cửa ngõ như 

các quốc lộ 1, 55, 28, hoặc các tuyến đườnh vành đai dô thị để thuận lợi cho hành 

trình của khách. Các bến xe ở mỗi huyện cũng sẽ được bố trí theo cách như vậy 

để phục vụ tùy theo từng đối tượng hành khách có điểm đi (hoặc điểm đến) khác 

nhau. Để ra vào nội đô chủ yếu sẽ dùng hệ thống xe buýt, xe hai bánh và một tỷ 

lệ nhỏ hơn dùng taxi. 

Như vậy, đối tượng phục vụ của các bến xe này về cơ bản không thay đổi so 

với hiện nay; tuy nhiên, do có những dịch chuyển dòng hành khách giữa các hướng 

nên vị trí các bến, quy mô bến và phương thức phục vụ cần có những điều chỉnh theo.  

Ngoài 11 bến xe khách hiện trạng, đề xuất bổ sung 11 bến ở một số huyện-

thành phố khác: 02 bến ở TP. Phan Thiết quy mô mỗi bến khoảng 3ha,  chuyển 2 

bến xe hiện trạng thành bãi đậu xe; 01 bến ở thị xã LaGi quy mô 3,3ha; 01 bến ở 

Hòa Thắng quy mô khoảng 1,5ha; 01 bến ở huyện Phú Quý quy mô khoảng 0,5ha; 

02 bến xe ở Mũi Né quy mô mỗi bến khoảng 1,5ha, chuyển bến xe hiện trạng 

thành bãi đậu xe; 01 bến  ở Đa Mi - Hàm Thuận Bắc quy mô khoảng1,0 ha; 01 

bến ở Hàm Tân quy mô khoảng 1,0ha; 01 bến ở Kê Gà - Hàm Thuận Nam quy 

mô khoảng 0,5ha. 01 bến tại CKH Phan Thiết. Cấp hạng kỹ thuật của từng bến 

cũng được ra soát điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tế khi lập dự án đầu tư.  
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(2) Bến xe tải 

Trong thời gian tới cùng với việc hình thành và phát triển các khu, cụm 

công nghiệp sẽ dẫn đến phát sinh nhu cầu vận tải hàng hóa gia tăng. Do vậy việc 

hình thành các bãi xe tải là hết sức cần thiết trong tương lai, vừa đáp ứng được 

nhu cầu đỗ xe, vừa giải tỏa được tình trạng các xe đỗ trên đường gây mất trật tự 

an toàn giao thông. Đồng thời, tại các bến xe tải sẽ kết hợp với các dịch vụ như 

bảo dưỡng sửa chữa phương tiện và nghỉ ngơi cho tài xế. 

Trong giai đoạn trước mắt, cần tập trung nâng cấp các bãi đỗ xe của các cơ sở 

hiện có. Về lâu dài, quy hoạch đề xuất xây dựng mới 2 bến xe tải quy mô lớn, gồm: 

− Bến xe tải Vĩnh Tân: phục vụ khu logistics Cảng Vĩnh Tân 

− Bến xe tải khu cảng ICD: phục vụ khu logistics Cảng ICD 

− Bến xe tải Phan Thiết: đề xuất xây dựng bãi xe tải Thành phố Phan Thiết 

nằm trong bến xe khách Trung tâm tỉnh quy hoạch mới, nhằm phục vụ nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa của Thành phố Phan Thiết, vận tải hàng hóa Bắc - Nam, các 

khu công nghiệp trên địa bàn. 

Ngoài ra, hình thành các bãi đỗ xe tải tại các khu vực xây dựng KCN tập 

trung (vị trí, quy mô tùy thuộc vào mô hình, quy mô KCN) và các bãi đỗ xe và 

công trình giữ xe trong đô thị. 

1.2. Hạ tầng năng lượng, cấp điện 

1.2.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng của tỉnh và của quốc gia với vai 

trò là trung tâm năng lượng của khu vực Nam Trung Bộ; cung cấp đầy đủ năng 

lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội 

nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân 

dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, 

nhất là năng lượng mới, năng lượng tái tạo kết hợp với xuất, nhập khẩu năng 

lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Chủ 

động tham gia sản xuất được một số thiết bị chính trong các phân ngành năng 

lượng; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng điện của tỉnh theo Quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt, đáp ứng tốt yêu cầu cho các mục tiêu phát 

triển theo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; trong đó: Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 1.210 MW; năm 2030: 
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Công suất cực đại Pmax = 1.621 MW; năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 

2.186 MW. 

(2). Phát triển, nâng tổng công suất của các nguồn điện (điện than, điện khí 

LNG, điện gió, điện mặt trời, thủy điện) dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 7,35 

GW; đến năm 2030 đạt khoảng 13,02 GW. Trong đó, ưu tiên phát triển các nguồn 

năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện gió (kể cả điện gió ngoài khơi), điện 

mặt trời và điện khí LNG. 

(3). Xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ, hiện đại, vận hành hiệu quả, có 

khả năng kết nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 

đối với các khách hàng sử dụng điện quan trọng được cấp điện theo thứ tự ưu tiên 

trên địa bàn tỉnh (Phụ tải loại I do UBND tỉnh phê duyệt theo từng thời kỳ). 

(4). Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch 

bản phát triển bình thường theo yêu cầu của từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế 

địa phương, phấn đấu đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045. 

(5). Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản 

phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030 và mức 20% vào năm 2045, 

góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của cả nước. 

1.2.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng năng 

lượng, cấp điện 

a). Định hướng chung 

(1). Phát triển hạ tầng năng lượng trên địa bàn tỉnh phù hợp và gắn với hệ 

thống năng lượng quốc gia, đồng thời đảm bảo cung cấp năng lượng đầy đủ và 

ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(2). Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nguồn tài nguyên năng 

lượng trong tỉnh hợp lý, hiệu quả, kết hợp với khai thác, nhập khẩu năng lượng 

từ bên ngoài tỉnh nhằm cung cấp năng lượng ổn định, hiệu quả trong dài hạn. 

(3). Thực hiện nhất quán phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh trên 

địa bàn tỉnh theo chủ trương, chính sách năng lượng chung của quốc gia. 

(4). Phát triển đồng bộ, hài hòa và hợp lý hệ thống năng lượng, phân bố 

hợp lý hệ thống truyền tải và phân phối năng lượng theo vùng lãnh thổ đảm bảo 

đáp ứng đủ nhu cầu của các địa phương. 

(5). Ứng dụng thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả 

sử dụng và tiết kiệm năng lượng, đấy mạnh hiệu quả kinh doanh năng lượng; 

ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp và dịch vụ năng lượng trên địa bàn. 

(6). Phát triển năng lượng gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát 

triển năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, ứng phó hiệu quả với 

biến đổi khí hậu. 
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b). Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng năng lượng, 

cấp điện 

(1). Phát triển nguồn điện, năng lượng mới  

− Thực hiện dự án trung tâm điện lực Vĩnh Tân theo kế hoạch (6.224 MW), 

không phát triển thêm Nhiệt điện ngoài kết hoạch đặt ra. Hình thành trung tâm 

điện lực Sơn Mỹ theo kế hoạch (4.500 MW). 

− Các dự án thủy điện đã và đang xây dựng tiếp tục vận hành, các dự án 

thủy điện nhỏ chưa triển khai cân nhắc thêm việc đầu tư. 

− Các dự án điện gió, điện mặt trời thực hiện theo quy hoạch năng lượng quốc 

gia, ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi và các vùng đất có hiệu quả kinh tế thấp. 

Lưu ý các giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường trước, trong và sau dự án. 

− Phát triển điện gió ngoài khơi sử dụng cho sản xuất hydrogen. 

(2). Lưới điện cao thế 

Các tuyến 500KV kết nối các trung tâm điện lực với lưới điện Quốc gia. Hoàn 

thành các lưới 500KV, 220KV theo quy hoạch điện lực Quốc gia. Cụ thể như sau: 

− Lưới 500kV: 

+ Trạm 500 kV Nhiệt điện Sơn Mỹ - 450 MVA (xây mới máy biến áp liên 

lạc trong nhà máy điện). 

+ Đường dây 500 kV Nhiệt điện Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức (2x80) km (xây 

mới, đồng bộ Nhiệt điện Sơn Mỹ). 

+ Nâng công suất trạm 500 kV Vĩnh Tân 2x900 MVA (năm 2021 - theo 

văn bản của Bộ Công Thương số 7854/ BCT-ĐL ngày 27/9/2018). 

+ Xây dựng mới trạm 500 kV Thuận Nam - 3x900 MVA (2024 - theo văn 

bản của Bộ Công Thương số 7854/ BCT-ĐL ngày 27/9/2018). 

+ Đường dây 500 kV mạch kép Thuận Nam - Chơn Thành (2x350) km 

(2024 - theo văn bản của Bộ Công Thương số 7854/ BCT-ĐL ngày 27/9/2018). 

− Lưới 220kV 

+ Xây dựng mới trạm 220kV Phan Rí 2 - 1x250MVA (theo văn bản của 

Bộ Công Thương số 7854/ BCT-ĐL ngày 27/9/2018 là 2x250 MVA năm 2020). 

+ Xây mới đường dây Phan Rí 2 - Rẽ Phan Thiết - Vĩnh Tân (đồng bộ trạm 

Phan Rí 2) 

+ Xây dựng mới đường dây 220kV Sơn Mỹ - Rẽ Hàm Tân - Châu Đức (4x4)km. 

+ Đường dây 4 mạch (4x25 km) đấu nối thanh cái 220 kV TBA 500 kV Thuận 

Nam chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220 kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm (năm 2024, 
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theo văn bản của Bộ Công Thương số 7854/BCT-ĐL ngày 27/9/2018). 

+ Đường dây mạch kép Ninh Phước - Vĩnh Tân (2x35 km) (năm 2023 theo 

văn bản của Bộ Công Thương số 7854/ BCT-ĐL ngày 27/9/2018). 

+ Đường dây mạch kép Ninh Phước - Thuận Nam (2x25 km) (năm 2023 

theo văn bản của Bộ Công Thương số 7854/ BCT-ĐL ngày 27/9/2018). 

+ Cải tạo thay máy biến áp 1 trạm Phan Thiết 1x250 MVA (đã xây dựng 

vận hành năm 2015). 

+ Trạm 220kV Phan Rí 2 cải tạo lắp máy 2 - 1x250 MVA. 

+ Trạm 220kV Hàm Thuận cải tạo lắp máy 2 - 1x125 MVA. 

Cân đối nguồn và phụ tải cho từng vùng theo từng giai đoạn đối với cấp 

điện áp 110kV để đề xuất cải tạo, nâng công suất và xây dựng mới các trạm 

110KV và các tuyến 110kV. 

(3). Lưới điện trung thế 

Toàn bộ lưới điện trung thế tỉnh Bình Thuận đã chuyển sang vận hành cấp 

điện áp duy nhất là 22kV nên tất cả các tuyến đường dây xây dựng mới sẽ có quy 

cách 22kV, trạm biến áp có cấp điện áp 22/0,4kV. 

Đầu tư xây dựng các lộ ra cho các trạm biến áp 110kV đã và sẽ đưa vào 

vận hành, tăng cường tiết diện và liên kết mạch vòng các tuyến trục trung thế để 

khai thác hiệu quả các trạm biến áp 110kV nhằm cung cấp điện liên tục và ổn 

định cho các phụ tải quan trọng của các vùng, đồng thời phát triển lưới điện cho 

các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư, đô thị, các cơ sở kinh tế xã hội khác 

trên địa bàn thành phố, đảm bảo cấp điện ổn định với độ tin cậy cao cho các khách 

hàng sử dụng điện của tỉnh. Lưới điện trung thế một số khu vực sẽ được ngầm 

hóa để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như giải quyết tình trạng không còn quỹ đất 

để phát triển các tuyến đường dây đi nổi. 

1.3. Hạ tầng cấp, thoát nước 

1.3.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước cho khu vực thành thị và nông 

thôn tỉnh Bình Thuận một cách hợp lý, đồng bộ; khai thác, sử dụng hợp lý và bảo 

vệ nguồn tài nguyên nước đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. Xây dựng hệ 

thống cấp nước, thoát nước phù hợp với nhu cầu và đặc trưng của từng khu vực 

đảm bảo cung cấp đủ nước cho các hoạt động kinh tế - xã hội và thoát nước và 

xử lý tốt nước thải đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên 

nước. Hệ thống cấp thoát nước đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm 

thiểu các sự cố, rủi ro, thiệt hại của hệ thống.  
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b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

Đến năm 2030, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn định mức nguồn nước sinh 

hoạt; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt trên 

90% (trong đó: thành thị 100%, nông thôn 85%); 100% dân số khu vực nông thôn 

được cung cấp nước hợp vệ sinh; đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đặc biệt 

hoạt động các khu, cụm công nghiệp. 100% các khu, cụm công nghiệp, đô thị có 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải; tỷ lệ nước thải nước thải khu, cụm công nghiệp 

được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 100%; đô thị đạt trên 90%. 

1.3.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng cấp, thoát nước 

Đầu tư nâng cấp, xây dựng các nhà máy nước lớn như: NMN Hàm Liêm-

Sông Quao, công suất 100.000-150.000 m3/ngđ, nguồn nước hồ Sông Quao, cấp 

cho thành phố, vị trí xây dựng dự kiến tại xã Hàm Liêm và Hàm Hiệp thuộc huyện 

Hàm Thuận Bắc; NMN hồ Cà Giang, nâng công suất lên 60.000-80.000 m3/ngđ; sử 

dụng nước mặt của hồ Cà Giang và hồ Sông Quao. Nâng cấp NMN Hòa Thắng, 

công suất 20.000-40.000m3/ngđ, lấy nước từ hồ Bàu Trắng và sông Lũy Nâng công 

suất NMN Đá Dựng lên 30.000 m3/ngđ, nguồn nước đập Đá Dựng và hồ Núi Đất; 

Nâng cấp NMN Tuy Phong lên 50.000m3/ngđ, nguồn nước nước hồ Lòng Sông; 

Xây dựng NMN Vĩnh Hảo, công suất 15.000m3/ngđ, nguồn nước hồ Đá Bạc, 

phục vụ cho Vĩnh Tân và vùng phụ cận; Xây dựng NMN Tân Xuân (nguồn nước 

hồ Sông Dinh 3) đặt tại khu vực xã Tân Xuân thuộc huyện Hàm Tân, công suất 

50.000-100.000m3/ngđ; Khu vực phục vụ bao gồm KCN Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 

(Becamex VSIP), KCN Tân Đức (Sonadezi Bình Thuận), toàn bộ các khu đô thị, 

KCN dự kiến trong tương lai tại khu vực thị xã LaGi và huyện Hàm Tân; Xây 

mới NMN Tân Nghĩa 2, công suất 6.000-10.000m3/ngđ, nguồn nước hồ Sông Dinh, 

bổ sung cho thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh, các cụm công nghiệp và vùng lân cận; 

Nâng cấp NMN Thuận Bắc lên 15.000-20.000m3/ngđ; Xây dựng NMN khu công 

nghiệp Đông Bắc Phan Thiết, công suất dự kiến 20.000 m3/ngđ, nguồn nước hồ 

Sông Quao, phục vụ khu công nghiệp Đông Bắc Phan Thiết, đô thị Hòa Thuận 

và vùng phụ cận; Xây dựng nhà máy nước hồ Cà Giây, công suất dự án 15.000 

m3/ngđ, phục vụ khu công nghiệp Sông Bình, Sông Bình 2, đô thị Phan Lâm và 

vùng phụ cận; Nâng công suất NMN Sông Mao lên 10.000m3/ngđ, nguồn nước 

hồ Sông Lũy và hồ chứa nước Cà Giây; Nâng công suất NMN Thuận Nam lên 

6.000-8.000m3/ngđ, nguồn nước hồ Tân Lập, hồ Sông Quao. Phục vụ thị trấn 

Thuận Nam và vùng phụ cận; Nâng công suất NMN Lạc Tánh lên 5.000-7.000 

m3/ngày đêm, nguồn nước suối Cát, bổ sung thêm nguồn từ hồ La Ngà 3; Nâng 

công suất NMN Võ Xu lên 15.000 m3/ngày đêm, nguồn nước hồ La Ngà 3. Phục 

vụ thị trấn Võ Xu, các cụm công nghiệp và xã phụ cận; Nâng công suất NMN 

Mai Anh-Bình Thuận lên 10.000-12.000 m3/ngđ, nguồn nước sông La Ngà. Phục 

vụ thị trấn Đức Tài, các cụm công nghiệp và xã phụ cận; Xây dựng NMN xã 

Đông Hà, công suất dự kiến 3.000-6.000 m3/ngđ, nguồn nước sông La Ngà. Phục 
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vụ cho cụm công nghiệp tại xã Đông Hà; Tiếp tục duy trì và nâng cấp các nhà máy 

nước đô thị khác.  

Nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào sử dụng hệ thống ngọt hóa nước biển để 

tăng thêm nguồn cấp nước cho phát triển kinh tế - xã hội trên huyện đảo Phú Qúy. 

Nghiên cứu thêm nguồn nước ngọt tại Hòn Tranh và xây thêm hồ chứa thu nước mưa 

tại Hòn Tranh, xây dựng đường ống dẫn nước ngọt từ Hòn Tranh về Triều Dương. 

1.4. Hạ tầng xử lý chất thải  

1.4.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Đẩy mạnh công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, 

tái chế, xử lý chất thải rắn; phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu phát sinh 

chất thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đẩy mạnh xã hội 

hoá và thu hút đầu tư trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Ứng dụng các công nghệ 

xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng, tiêu 

thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Xử lý chất thải rắn nguy hại 

− 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải 

được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

− Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

− 100% các đô thị còn lại có công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với 

việc phân loại tại hộ gia đình. 

− 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu 

gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tái 

chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; 

phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp 

đạt tỷ lệ dưới 20% so với lượng chất thải được thu gom. 

− 100% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị đã đóng cửa 

được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất. 

(2). Xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn 

− 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập 

trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm 

phân compost hoặc tự xử lý tại hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ. 

− 100% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã đóng 
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cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự 

phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. 

(3). Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: 90% tổng lượng tro, xỉ, 

thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy hoá chất, phân bón được tái 

chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp… 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

(4). Xử lý chất thải rắn đặc thù khác 

− 100% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu 

gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 80% được tái sử dụng 

hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp. 

− 100% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi trường. 

− 90% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu 

và các sản phẩm thân thiện với môi trường; 90% chất thải phát sinh từ hoạt động 

chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân 

compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

1.4.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng xử lý chất thải 

a). Đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các khu xử lý chất thải rắn 

tập trung của tỉnh: Khu xử lý chất thải rắn Núi Rạng (30ha), Nhà máy xử lý chất 

thải rắn Phan Thiết (20 ha), Khu xử lý Sông Phan (30-40ha), dự phòng khu xử lý 

CTR cấp tỉnh tại xã Gia Huynh (30 ha) với các công nghệ xử lý hiện đại phục vụ 

xử lý liên huyện, liên đô thị.  

b). Tổ chức các khu xử lý chất thải rắn cấp huyện trở thành các trung tâm phân 

loại và xử lý chất thải vô cơ không thể tái chế, tái sản xuất với quy mô khoảng 10-

20ha/cơ sở. Bố trí các khu xử lý chất thải rắn liên xã cho các khu vực khó tiếp cận. 

c). Bố trí các khu xử lý chất thải rắn đặc thù cho ngành điện dự kiến tại 

Vĩnh Tân, Tuy Phong (150 ha) và Tân Thắng, Hàm Tân (150ha). 

Chi tiết về phát triển các khu xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh và đặc thù 

ngành trình bày trong Bảng 39, các khu xử lý tập trung cấp huyện và cụm xã trình 

bày trong Bảng 80 Phụ Lục II.C. 



Bảng 41. Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận 

TT Tên khu xử lý Vị trí 
Công suất 

(tấn/ngày) 

Diện tích 

(ha) 
Công nghệ xử lý Phạm vi phục vụ 

1 Khu xử lý cấp vùng tỉnh 

1.1 
Khu xử lý Núi 

Rạng 

Xã Phong Phú, 

huyện Tuy 

Phong 

500 30 

(1) Đốt CTR công nghiệp nguy hại, y tế nguy hại. 

Các chất khó phân hủy. 

(2) Tái chế thành phần hữu ích trong CTR vô cơ. 

(3) Chế biến phân hữu cơ. 

(4) Chôn lấp hợp vệ sinh 

(5) Nghiên cứu đốt toàn bộ CTR phát điện nếu có 

điều kiện. 

(1) Xử lý toàn bộ CTR huyện Tuy 

Phong 

(2) Hỗ trợ xử lý CTR huyện Bắc 

Bình (đối với các thành phần CTR 

cần đốt và tái chế). 

1.2 
Khu xử lý CTR 

Phan Thiết 

Xã Tiến 

Thành, thành 

phố Phan 

Thiết và xã 

Hàm Mỹ 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

500 20 

(1) Đốt CTR công nghiệp nguy hại, y tế nguy hại. 

Các chất khó phân hủy. 

(2) Tái chế thành phần hữu ích trong CTR vô cơ. 

(3) Chế biến phân hữu cơ. 

(4) Chôn lấp hợp vệ sinh 

(5) Nghiên cứu đốt toàn bộ CTR phát điện nếu có 

điều kiện. 

(1) Xử lý CTR công nghiệp, CTR 

nguy hại cho TP Phan Thiết; hỗ trợ 

xử lý CTR công nghiệp, CTR nguy 

hại cho huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam 

(2): Xử lý CTR sinh hoạt cho Tp 

Phan Thiết. Hỗ trợ xử lý CTR sinh 

hoạt cho huyện Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam (các thành phần 

cần đốt và tái chế). 

1.3 
Khu xử lý Sông 

Phan 

Xã Sông Phan, 

huyện Hàm 

Tân 

500 40 

(1) Đốt CTR công nghiệp nguy hại, y tế nguy hại. 

Các chất khó phân hủy. 

(2) Tái chế thành phần hữu ích trong CTR vô cơ. 

(3) Chế biến phân hữu cơ. 

(4) Chôn lấp hợp vệ sinh 

(5) Nghiên cứu đốt toàn bộ CTR phát điện nếu có 

điều kiện. 

Xử lý CTR huyện Hàm Tân (sinh 

hoạt, hữu cơ, tái chế, CTR nguy hại) 

 

Hỗ trợ xử lý CTR nguy hại và tái chế 

huyện Hàm Thuận Nam 

1.4 
Khu xử lý Gia 

Huynh 

Xã Gia Huynh, 

huyện Tánh 

Linh 

300 30 

(1) Đốt CTR công nghiệp nguy hại, y tế nguy hại. 

Các chất khó phân hủy. 

(2) Tái chế thành phần hữu ích trong CTR vô cơ. 

(3) Chế biến phân hữu cơ. 

1) Xử lý CTR công nghiệp, CTR 

nguy hại huyện Hàm Tân, Tánh Linh 

 (2): Xử lý CTR sinh hoạt cho khu 

vực phía Nam huyện Tánh Linh. Hỗ 
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TT Tên khu xử lý Vị trí 
Công suất 

(tấn/ngày) 

Diện tích 

(ha) 
Công nghệ xử lý Phạm vi phục vụ 

(4) Chôn lấp hợp vệ sinh 

(5) Nghiên cứu đốt toàn bộ CTR phát điện nếu có 

điều kiện. 

trợ xử lý CTR sinh hoạt cho huyện 

Hàm Tân (các thành phần cần đốt và 

tái chế) 

2 

Khu xử lý đặc 

thù (Ngành 

nhiệt điện) 

 

    

2.1 

Khu xử lý CTR 

Nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 

Xã Vĩnh Tân, 

Tuy Phong 
1.821 150 Tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 

2.2 Khu xử lý CTR Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ (trường hợp sử dụng nhiệt than) 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh  

Ghi chú: Công nghệ áp dụng tại các khu xử lý CTR chỉ là dự kiến. Quá trình triển khai có thể thay đổi công nghệ phù hợp trên nguyên tắc ưu tiên 

các công nghệ hiện đại, tiên tiến, hiệu quả, thân thiện với môi trường, thu hút được nguồn vốn xã hội hóa tham gia vào công tác xử lý chất thải và đảm bảo 

tỷ lệ chôn lấp CTR sau xử lý toàn tỉnh không quá 20%. 



1.5. Hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

1.5.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi bảo đảm tưới, cấp 

nước, tiêu, thoát nước cho nông nghiệp, dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao 

năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, góp phần 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Hạ tầng thủy lợi 

− Cấp nước tưới chủ động với tần suất đảm bảo tưới 85% cho diện tích lúa 

2 vụ tại các vùng có điều kiện thuận lợi về nguồn nước và năng lực hệ thống công 

trình thủy lợi; 75÷85% tại các vùng khó khăn hơn.  

− Cấp nước tưới cây trồng cạn: 

+ Diện tích được tưới đến năm 2030 đạt 70%, đến năm 2050 đạt 100%; 

+ Tần suất đảm bảo tưới 90% cho rau màu và 90÷95% cho cây ăn quả, cây 

công nghiệp lâu năm. 

− Đảm bảo cấp đủ nước cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

− Đảm bảo cấp, thoát nước chủ động cho nuôi trồng thủy sản thâm canh 

tập trung. 

− Cấp nước cho sinh hoạt khu vực nông thôn, cấp và tạo nguồn cho khu đô 

thị, công nghiệp, khu kinh tế... từ công trình thủy lợi. 

− Chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước tại các vùng nguồn nước 

thường xuyên bị thiếu hụt, không bảo đảm tần suất thiết kế. 

− Có giải pháp cấp đủ nước cho sinh hoạt tại các vùng cao, vùng cát ven 

biển, không có công trình cấp nước khi xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn cực đoan. 

− Chủ động kiểm soát xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông, ven biển. 

− Đảm bảo tiêu cho nông nghiệp và các đối tượng tiêu, thoát nước vào hệ 

thống thủy lợi, trong đó chủ yếu là tiêu tự chảy.   

(2). Hạ tầng phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 

− Đối với hạ tầng phòng, chống lũ: 

+ Chống lũ bảo vệ sản xuất lưu vực sông Lũy với tần suất 10%; Đối với lũ 
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chính vụ, chủ động phòng tránh và thích nghi với lũ để bảo vệ khu dân cư. 

+ Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận hiện đang là đô thị loại II, định 

hướng đến năm 2030 phấn đấu trở thành đô thị loại I, vì vậy quy hoạch cao độ 

nền phải được thiết kế vượt tần suất ngập 1%.  

− Đối với phòng chống lũ quét, sạt lở đất: Có giải pháp cho vùng có nguy 

cơ cao tại Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. 

− Đối với hạ tầng phòng, chống sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển: Cần tiếp tục 

xây dựng, củng cố hệ thống kè sông, đê biển, kè biển... đảm bảo an toàn bờ sông, 

khu vực ven biển theo tần suất quy định. 

− Đối với hạ tầng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão: tiếp tục thực hiện 

quy hoạch 12 khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão. 

1.5.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng thủy lợi 

và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

a). Hạ tầng thủy lợi 

Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư ây dựng tương 

đối hoàn chỉnh từ công trình đầu mối đến mặt ruộng, năng lực thiết kế công trình cơ 

bản đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn. 

Tổng nguồn nước thủy lợi khai thác hàng năm là 1,45 tỷ m3, đạt 33,1% 

tổng lượng có khả năng khai thác toàn tỉnh 4,38 tỷ m3. Sau khi hồ Sông Lũy (tưới 

24.200 ha) sử dụng nước sau thủy điện Đại Ninh (738 triệu m3) được đầu tư, năng 

lực tưới cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh phía Bắc tỉnh. 

Riêng khu vực phía Nam tỉnh (các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La 

Gi), chưa được đầu tư hạ tầng thủy lợi để phát huy hết nguồn nước sau thủy điện 

Hàm Thuận - Đa Mi. Hiện nay, hệ thống đập dâng Tà Pao đã đầu tư chỉ khai thác 

394 triệu m3 trên tiềm năng nguồn nước thủy điện 1,25 tỷ m3. 

Do vậy, định hướng trong tương lai: 

(1). Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống bậc thang hồ chứa lớn trên các dòng 

chính sông La Ngà, tận dụng kết nối nguồn nước sau các hồ chứa thủy điện cấp 

nước khu vực phía Nam của Bình Thuận, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

(2). Đầu tư các Hồ chứa nước ngọt để lấy nước và nâng cao mực nước 

ngầm trên đảo Phú Quý. 

(3). Đầu tư các hồ chứa tại các vùng có nguồn nước dồi dào để tạo nguồn, 

cấp nước hạ du và kết nối chuyến nước đi xa. Cụ thể: 

− Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh các khu tưới chưa hoàn chỉnh 

và đầu tư hoàn chỉnh các kênh chuyển nước nối mạng đang đầu tư. Đầu tư mới 

các hệ thống kênh nối mạng chuyển nước bằng giải pháp đường ống để hạn chế 
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thất thoát nước và đảm bảo chất lượng nước phục vụ sinh hoạt. 

− Đầu tư các hồ chứa (hồ Tân Lê, huyện Tuy Phong; hồ Cà Tót, huyện Bắc 

Bình; hồ Sông Tom và hồ Sông Giêng, huyện Hàm Tân, hồ sông Lũy, hồ Ka Pét, hồ 

Sông Phan) và các trạm bơm (trạm bơm Hồng Liêm, trạm bơm khu tưới Bắc Sông 

Quao, huyện Hàm Thuận Bắc; Trạm bơm vượt cấp xã Mê Pu, huyện Đức Linh; Trạm 

bơm vượt cấp trên kênh chính Bắc, hệ thống thủy lợi Tà Pao, huyện Tánh Linh). 

− Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh các khu tưới chưa hoàn chỉnh (bồi 

thường lòng hồ và hệ thống kênh nhánh hồ Sông Dinh 3, hệ thống kênh hồ Sông Lũy...) 

và đầu tư hoàn chỉnh các kênh chuyển nước nối mạng đang đầu tư (kênh tiếp nước Cà 

Giây - Cây Cà, kênh tiếp nước Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập - Tà Mon, Kênh tiếp 

nước Biển Lạc - Hàm Tân, Kênh chuyển nước hồ Sông Dinh 3 - hồ Núi Đất, vv.).  

− Đầu tư mới các hệ thống kênh nối mạng chuyển nước (kênh Đu Đủ - Tân 

Thành, Hàm Thuận Nam; Kênh Ku Kê - Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) bằng giải pháp 

đường ống để hạn chế thất thoát nước và đảm bảo chất lượng nước phục vụ sinh hoạt. 

− Đầu tư hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận.  

b). Hạ tầng phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 

(1). Hệ thống khu neo đậu tránh trú bão 

Việc hình thành các khu neo đậu cho tàu cá là biện pháp công trình rất hữu 

hiệu trong việc giảm thiểu tác hại của bão, lũ, ATNĐ đối với tính mạng, phương 

tiện của ngư dân hoạt động trên biển.  

Để giảm thiểu sự thiệt hại về tính mạng, tài sản của ngư dân và duy trì, phát 

triển nghề cá, vấn đề bức xúc đặt ra với Bình Thuận là phải có các khu neo đậu 

cho tàu, thuyền tránh, trú bão an toàn. Cần bổ sung mới ba khu tránh bão tại ba 

xã bãi ngang, gồm Bình Thạnh (huyện Tuy Phong), Tân Thắng (huyện Hàm Tân) 

và Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) với quy mô mỗi khu chứa được 200 chiếc có 

công suất đến 200 Cv.  

Bảng 42. Quy hoạch phát triển hệ thống khu neo đậu tránh trú bão 

TT 

Danh mục khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu 

cá và cảng cá 

Địa điểm 

Quy mô, năng lực 

thiết kế (Số lượng 

tàu/cỡ tàu) 

Phân cấp, loại cảng cá 

và khu tránh trú bão 

1 Cửa Phú Hải  
Thành phố Phan 

Thiết 
1.200 chiếc/400cv  

Cấp vùng, kết hợp cảng 

cá Phú Hải 

2 Đảo Phú Quý  Huyện Phú Quý 1.000 chiếc/600cv  
Cấp vùng, kết hợp cảng 

cá Triều Dương 

3 Phan Rí Cửa  Huyện Tuy Phong 1.200 chiếc/400cv 
Kết hợp cảng cá Phan 

Rí Cửa 

4 Cửa La Gi  Thị xã La Gi 1.600 chiếc/600cv Kết hợp cảng cá La Gi 

5 Cửa Liên Hương  Huyện Tuy Phong 300 chiếc/300cv  
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TT 

Danh mục khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu 

cá và cảng cá 

Địa điểm 

Quy mô, năng lực 

thiết kế (Số lượng 

tàu/cỡ tàu) 

Phân cấp, loại cảng cá 

và khu tránh trú bão 

6 Cửa Ba Đăng Thị xã La Gi 400 chiếc/250cv  

7 Mũi Né 
Thành phố Phan 

Thiết 
300 chiếc/600cv  

8 Chí Công  Huyện Tuy Phong 300 chiếc/300cv  

9 Tân Thắng (Hồ Lân) Huyện Hàm Tân 200 chiếc/200cv  

10 Bình Thạnh  Huyện Tuy Phong 200 chiếc/200cv  

11 Hòa Thắng Huyện Bắc Bình 200 chiếc/200cv  

12 Cửa Hà Lãng Huyện Hàm Tân 200 chiếc/200cv  

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Ngoài ra cần điều chỉnh nâng cấp và tăng chỗ neo đậu tại khu tránh bão 

Phú Quý; tăng thêm chỗ neo đậu và cỡ tàu cá lớn nhất vào tránh bão ở khu neo 

đậu La Gi, Ba Đăng. 

Quy hoạch 12 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Trong đó: 02 Khu tránh 

bão cấp vùng (Phú Hải và Phú Quý); 10 Khu tránh bão cấp tỉnh (bao gồm: Liên 

Hương, Bình Thạnh, Chí Công, Phan Rí, Hòa Thắng, Mũi Né, Ba Đăng, La Gi, 

Hồ Lân, Hà Lãng). Chi tiết trong Bảng… 

(2). Hệ thống đê, kè biển 

Hoàn thiện hệ thống đê, kè biển ở những vị trí xung yếu dọc chiều dài bờ 

biển của tỉnh để phòng, tránh tác động bất lợi từ biển, bảo vệ dân sinh và phát 

triển kinh tế xã hội bền vững, góp phần phát triển kinh tế biển của địa phương. 

Về lâu dài, hệ thống đê, kè biển phải sẵn sàng thích ứng với nguy cơ nước biển 

dân. Đồng thời từng bước phải hình thành trục giao thông ven biển phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng vùng ven biển. 

Ưu tiên bố trí vốn để đầu tư công trình bảo vệ bờ biển với giải pháp công trình 

ổn định lâu dài và bền vững (công trình giảm sóng từ xa kết hợp kè bảo vệ bờ). 

Theo Quy hoạch công trình phòng chống xói lở bờ biển, kết hợp với hiện 

trạng hệ thống kè biển hiện có, phân bổ hệ thống không gian phát triển hệ thống 

kè biển của Bình Thuận như sau: 

− Huyện Tuy Phong: Đã đầu tư các hệ thống kè biển Phước Thể, thị trấn 

Phan Rí Cửa, xã Bình Thạnh, xã Vĩnh Hảo và các khu phố 12, 13, 14 của thị trấn 

Liên Hương; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kè biển các xã Vĩnh Tân, Chí 

Công, Hòa Minh; nâng cấp kiên cố hóa các hệ thống kè tạm hiện có của các xã 

Vĩnh Tân, Hòa Phú. 

− Huyện Bắc Bình: Hiện tại huyện Bắc Bình chưa được đầu tư xây dựng 
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hệ thống kè biển, trong những năm tới, đầu tư xây dựng hệ thống kè biển tại các 

xã có nguy cơ sạt lở bờ biển tại các xã Hòa Thắng và xã Hồng Phong. 

− Thành phố Phan Thiết: Đã đầu tư xây dựng hệ thống kè biển tại bờ biển 

Đồi Dương, các phường Đức Long, Hàm Tiến, xã Tiến Thành và khu du lịch Mũi 

Né - Hòn Rơm; tiếp tục đầu tư hệ thống kè biển tại các phường Phú Hài, Thanh 

Hải, khu du lịch Long Sơn - Suối Nước. 

− Huyện Hàm Thuận Nam: Đã đầu tư xây dựng hệ thống kè biển tại các xã 

Tân Thành và Tân Thuận; dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống kè biển tại xã Thuận 

Quý. 

− Huyện Phú Quý: Đã đầu tư xây dựng bờ kè đoạn khu dân cư thôn Mỹ 

Khê, Bãi Lăng, đê Đông, đê Tây và khu dân cư Hội An; tiếp tục đầu tư hệ thống 

kè biển các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. 

(3). Hệ thống kè sông 

Trên cơ sở rà soát lại các vị trí có nguy cơ sạt lở của tỉnh Bình Thuận, định 

hướng trong tương lai cần xây dựng các hệ thống kè bảo vệ bờ sông và các công 

trình hạ tầng cơ sở dọc sông trên địa bàn các huyện như sau: 

− Huyện Tuy Phong: xây dựng khoảng 12.000 m kè bảo vệ KDC Phan Rí 

Cửa, KDC Suối Đưng, KDC xã Hòa Phú, các suối nhánh sông Lòng Sông. 

− Huyện Bắc Bình: xây dựng khoảng 8.400m Kè bảo vệ bờ sông Lũy tại 

thôn Cảnh Diển, Kè bảo vệ KDC thị trấn Chợ Lầu, Kè bảo vệ KDC Phan Rí 

Thành, Kè bảo vệ bờ sông Lũy tại thôn Thái Hòa, Kè bảo vệ bờ sông Lũy tại thôn 

Thái Hiệp, Kè bảo vệ bờ sông Lũy hạ lưu cầu Đại Ninh, Kè bảo vệ bờ sông Lũy 

tại thôn Suối Nhum 

− Huyện Hàm Thuận Bắc: xây dựng khoảng 25.000 m kè chống sạt lở khẩn 

cấp sông Cái thị trấn Ma Lâm, Kè BVB sông Quao đoạn cầu Móng đến cầu Tràn. 

− Thành phố Phan Thiết: xây dựng khoảng 8.700m kè cải tạo cảnh quan và 

môi trường sông Cà Ty. 

− Huyện Hàm Thuận Nam: xây dựng khoảng 1.500 m kè bảo vệ bờ Sông 

Cát tại Hàm Mỹ, 2.000 m kè bảo vệ bờ Sông Phan tại Tân Thuận 

− Huyện Hàm Tân: xây dựng 400m kè bảo vệ bờ Sông Dinh tại Tân Xuân, 

600 m kè bảo vệ bờ Sông Dinh tại Tân Hà 

− Thị xã La Gi: hoàn chỉnh 1.140m kè BVB Sông Dinh (đoạn từ đập Đá 

Dựng đến hạ lưu cầu Tân Lý), 2.3000 m kè và BVB Sông Dinh (đoạn từ đập Đá 

Dựng đến hạ lưu cầu Tân Lý. 
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1.6. Hạ tầng thông tin và truyền thông 

1.6.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

a). Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2030, hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bình Thuận cơ bản 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng 

công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Phát triển ổn định và đi trước một bước hạ tầng 

thông tin và truyền thông, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều 

hành của Chính quyền, đảm bảo hạ tầng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp số, đáp ứng phương thức sống mới, phương thức làm việc mới trong 

một môi trường số an toàn, rộng khắp. 

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đích đến là 

sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tương tác với người dân nhiều hơn, 

triển khai xây dựng đô thị thông minh, Chính quyền điện tử hướng tới Chính 

quyền số, xã hội số từ cấp thấp nhất là cấp xã, phấn đấu mỗi người dân có một 

điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường cáp quang internet, mỗi hộ gia 

đình một địa chỉ số. Hoàn thiện hạ tầng 4G, chuẩn bị phát triển hạ tầng 5G tại các 

khu công nghiệp, khu đô thị để hỗ trợ sản xuất thông minh nhằm đón các làn sóng 

đầu tư mới vào tỉnh. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Bưu chính 

100% xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính đạt tiêu chuẩn xây 

dựng nông thôn mới; đến năm 2025 bán kính phục vụ bình quân dưới 3,5 km/điểm 

phục vụ, đến năm 2030 bán kính phục vụ bình quân dưới 3 km/điểm phục vụ. 

Phát triển các điểm ki ốt bưu chính đến các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu du lịch, khu vực đông dân cư; đảm bảo hầu hết các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn toàn tỉnh có thư, báo đến trong ngày. 

- Xây dựng mã địa chỉ bưu chính đến 100% hộ gia đình. Ứng dụng mã địa 

chỉ bưu chính đến từng gia đình cập nhật trên dữ liệu bản đồ số Việt Nam V-map.  

- Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua mạng bưu chính công 

cộng đồng bộ với hạ tầng logistic và thương mại điện tử. 

(2). Hạ tầng viễn thông 

Phát triển viễn thông theo hướng chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ 

tầng ICT, phát triển hạ tầng số. Viễn thông là nền tảng của các nền tảng. Một số 

chỉ tiêu cụ thể: 

- Phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ tới 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn tỉnh.  
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- Phát triển hạ tầng mạng thông tin di động 5G: Phát triển mới khoảng 

2.200 trạm thu phát sóng, trong đó: Giai đoạn 2021 - 2025: phát triển mới 700 

trạm thu phát sóng, giai đoạn 2026 - 2030: phát triển mới 1.500 trạm thu phát 

sóng; Quy hoạch loại hình cột không cồng kềnh, kích thước nhỏ gọn, thân thiện 

với môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan. Hình 

thức triển khai trên hạ tầng đô thị công cộng. 

- Loại bỏ hạ tầng thông tin di động công nghệ 2G: Thực hiện loại bỏ trạm 

2G theo lộ trình, trong đó Thành phố Phan Thiết và Thị xã La Gi hoàn thành trước 

năm 2023; trung tâm các huyện trước 2024 và trên toàn tỉnh trước năm 2025. 

- Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông minh bền vững: 

Giai đoạn 2021 - 2025, phát triển IoT trong 4 lĩnh vực trọng điểm: Du lịch thông 

minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, nông nghiệp thông minh để xây 

dựng hạ tầng đô thị thông minh; Giai đoạn 2026 - 2030, phát triển IoT; các nền 

tảng dùng chung và chuyển đổi số một cách toàn diện. 

- Phát triển hạ tầng số: Giai đoạn 2021 - 2025, Phát triển hạ tầng băng rộng 

cố định đảm bảo 80% người dân được truy cập Internet băng rộng như một tiện 

ích thiết yếu...; Tốc độ kết nối băng rộng di động đạt 100Mbps, băng rộng cố định 

đạt 500Mbps; Đào tạo kỹ năng số cơ bản cho 50% dân số tỉnh; Phát triển dịch vụ 

mobile money tới 70% dân số của tỉnh; Giai đoạn 2026 - 2030: 100% người dân 

được tiếp cận, sử dụng bình đẳng tất cả các dịch vụ cơ bản trên môi trường số.  

- Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông: Đối với các khu dân cư, khu đô 

thị, khu du lịch, tuyến đường mới, thực hiện ngầm hóa 100%; Đối với các khu 

dân cư, khu đô thị, tuyến đường đã xây dựng, ưu tiên ngầm tại các khu vực có 

yêu cầu mỹ quan như: các tuyến giao thông mới xây dựng, khu du lịch, khu di 

tích, khu đô thị mới, các khu vực nâng cấp và cải tạo. Giai đoạn 2021 - 2025, đảm 

bảo chỉ tiêu 35 - 40% hạ tầng mạng cáp (tính đến hệ thống tủ cáp và thuê bao) 

trên toàn tỉnh, khu vực đô thị đạt 45 - 60%; Giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo chỉ 

tiêu 45 - 60% hạ tầng mạng cáp (tính đến hệ thống tủ cáp và thuê bao) trên toàn 

tỉnh, khu vực đô thị đạt 70 - 80%. 

(3). Hạ tầng công nghệ thông tin 

Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng CNTT cho các cơ quan, đơn vị Nhà 

nước từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường. Kết nối mạng cho các đơn vị nhằm hỗ trợ, 

nâng cao năng lực điều hành quản lý của các cơ quan. Trang bị đồng bộ các phần 

mềm ứng dụng cho các đơn vị để chuẩn hóa các quy trình công tác, nghiệp vụ 

trong hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước của tỉnh. 

Thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu các ngành, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng 

chung của tỉnh đảm bảo kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

quốc gia, chia sẻ dữ liệu số tại 100% các đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 
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huyện và hầu hết các đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã. Ưu tiên triển khai tại các 

lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp như xây dựng, đất đai, 

dân cư, tư pháp. 

Xây dựng bệnh viện thông minh tại 50% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; 

xây dựng, phát triển trường học thông minh tại 50% các trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh; triển khai các phần mềm hỗ trợ nông nghiệp thông minh. 

Xây dựng hoàn thành, phát triển hệ thống giao thông thông minh, hệ thống camera 

giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

(4). Hệ thống cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình 

- Tỷ lệ thuê bao truyền hình trả tiền đạt 40% (2025) và 80% (2030). 

- Mức độ thụ hưởng thông tin đạt 5 xuất bản phẩm/người/năm (2025) và 7 

xuất bản phẩm/người/năm (không tính sách giáo khoa). 

- Phát triển số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin 

đạt tỷ lệ 70% (2025) và 100% (2030) 

- Phát triển cổng thông tin đối ngoại, cổng an sinh xã hội, cổng du lịch và 

100% xã có cổng thông tin điện tử. 

1.6.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng thông tin 

và truyền thông 

a). Hạ tầng bưu chính 

Tổ chức mạng lưới bưu cục theo 3 cấp như hiện nay, gồm: bưu cục cấp I, 

cấp II và cấp III. Giữ nguyên số lượng 47 bưu cục các cấp phân bố tại các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại 

cho các bưu cục theo hướng cung cấp đa dịch vụ.  

Phát triển các điểm phục vụ Bưu chính tại các khu đô thị, khu công nghiệp 

mới trên toàn tỉnh như: Cảng Vĩnh Tân, Sơn Mỹ; Trung tâm nhiệt điện: Vĩnh Tân, 

Sơn Mỹ; Sân bay Phan Thiết; Bến xe Trung tâm tỉnh mới; Khu công nghiệp: Tuy 

Phong, Phan Thiết, Hàm Kiệm, Tân Đức, Kê Gà, Hàm Cường, các khu dân cư 

mới...;  

Phát triển các điểm phục vụ đa dịch vụ để mở rộng phạm vi phục vụ của 

dịch vụ bưu chính. Thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc 

hủy bỏ các điểm phục vụ hoạt động không hiệu quả. Mở rộng hệ thống các điểm 

bưu điện văn hóa xã đã được xây dựng nhằm kết hợp khai thác dịch vụ bưu chính 

và sử dụng vào mục đích công cộng. Triển khai cung cấp một số cơ sở dữ liệu 

phục vụ đời sống và sản xuất của người dân (nhất là dân cư tại khu vực nông 

thôn) thông qua các điểm bưu điện văn hóa xã như: hệ thống cơ sở dữ liệu về 

thông tin kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường, giáo dục phổ thông, 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống thiên tai…  
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b). Hạ tầng viễn thông 

(1). Mạng chuyển mạch 

Triển khai xây dựng hạ tầng mạng chuyển theo công nghệ mới. Đối với hạ 

tầng mạng hiện đang cung cấp dịch vụ trên địa bàn, từng bước đầu tư nâng cấp, 

chuyển dần sang công nghệ mới, tiến tới loại bỏ hạ tầng mạng công nghệ cũ khi 

đáp ứng được yêu cầu. 

Cung cấp các dịch vụ gia tăng trên nền công nghệ mới cho các thuê bao 

thông qua các Media Gateway. Lắp đặt các thiết bị phù hợp với xu thế, công nghệ 

hiện đại và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục triển khai các tổng 

đài vệ tinh đến các huyện, các xã vùng xa trung tâm và các khu vực có nhu cầu 

phổ cập dịch vụ điện thoại, nhằm đạt mục tiêu trước mắt là phát triển thuê bao. 

Bổ sung và nâng cấp các thiết bị mới tại các địa phương trong tỉnh, cụ thể 

như sau: 

- Thành phố Phan Thiết: lắp đặt Media Gateway Mũi Né, Đài Phan Thiết 

1 và Phan Thiết 2, lắp đặt MSAN tại khu vực Long Sơn, Hàm Tiến - Mũi Né, 

Tiến Thành, Khu Dân cư Văn Thánh, Đức Long. 

- Thị xã La Gi: lắp đặt Media Gateway TT Viễn thông Phước Hội, lắp đặt 

MSAN tại khu vực phường Tân An, Xã Tân Hải, Tân Bình.  

- Huyện Tuy Phong: lắp đặt 02 Media Gateway Phan Rí Cửa 1 và Liên 

Hương, Lắp đặt MSAN tại khu vực xã Phước Thể, Phan Rí Cửa 2, Hòa Phú, Chí 

Công, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân.  

- Huyện Bắc Bình: lắp đặt Media Gateway tại thị trấn Lương Sơn, Chợ Lầu, 

lắp đặt MSAN tại khu vực xã Phan Rí Thành, Hòa Thắng, Bình Tân, Sông Lũy. 

- Huyện Hàm Thận Bắc: lắp đặt Media Gateway thị trấn Ma Lâm, thị trấn 

Phú Long, Lắp đặt MSAN tại khu vực xã Hồng Sơn, Hàm Đức, Hàm Hiệp 

- Huyện Hàm Thuận Nam: lắp đặt Media Gateway tại thị trấn Thuận Nam, 

lắp đặt MSAN tại khu vực xã Tân Thành, Thuận Quý, Mương Mán. 

- Huyện Hàm Tân: lắp đặt Media Gateway Tân Minh 1, lắp đặt MSAN tại 

khu vực Tân Minh 2, Tân Xuân, Sơn Mỹ. 

- Huyện Đức Linh: lắp đặt Media Gateway tại Võ Xu, lắp đặt MSAN tại 

khu vực xã Sùng Nhơn, Trà Tân, Đức Tài, Mê Pu. 

- Huyện Tánh Linh: lắp đặt Media Gateway tại thị trấn Lạc Tánh, lắp đặt 

MSAN tại khu vực xã Nghị Đức, Bắc Ruộng, Suối Kiết, Gia An . 

- Huyện Phú Quý: lắp đặt Media Gateway tại xã Ngũ Phụng, lắp đặt MSAN 

tại khu vực xã Tam Thanh, Long Hải. 

Lắp đặt nút chuyển mạch đa dịch vụ tại thành phố Phan Thiết (MSA: 
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Multiservice Switch Access). Nâng cấp, bổ sung dung lượng mạng lưới đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu người sử dụng. Cung cấp đa dịch vụ dựa trên hạ tầng mạng 

NGN: IPTV, Voice Conference, Video Conference, VoD, Mạng riêng ảo... cùng 

các dịch vụ ứng dụng CNTT khác. 

(2). Mạng truyền dẫn 

Phát triển tuyến truyền dẫn quang đến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy 

nhập, trạm BTS. Nâng dung lượng các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các trạm viễn 

thông, tăng dung lượng và tốc độ vòng Ring chính nội tỉnh. Phát triển tuyến truyền 

dẫn mới tới các khu công nghiệp, Khu du lịch, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, 

các tuyến đường mới, tuyến đường trục, từng bước ngầm hóa dể đảm bảo thông 

tin phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu… Phát triển tuyến truyền dẫn đến 

các khu vực có lưu lượng cao, nhu cầu sử dụng lớn như: các khu du lịch, khu vực 

dịch vụ, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí… Phát triển tuyến truyền 

dẫn nối vòng Ring giữa các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo an toàn thông tin. 

Phát triển tuyến truyền dẫn khu vực ven biển, đảm bảo an toàn thông tin khi thiên 

tai xảy ra. Phát triển tuyến truyền dẫn phục vụ cho các thiết bị MSAN, Media 

Gateway mới lắp đặt. Triển khai xây dựng tuyến truyền dẫn tới các nút truy nhập 

NGN mới lắp đặt, các trạm (BTS). 

Triển khai xây dựng mạng truy nhập quang đến thuê bao, cụm thuê bao 

(FTTx: FTTH, FTTB…), đảm bảo đáp ứng phục vụ nhu cầu sử dụng các dịch vụ 

băng rộng của người dân. Xây dựng mạng cáp quang đến trung tâm xã, với những 

xã có địa hình khó khăn, có thể kéo cáp quang đến trung tâm của cụm xã. Phát 

triển mạng truy nhập quang trên địa bàn toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa 

dịch vụ. Khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức. 

Đối với các khu vực cụm dân cư, khu chung cư, khu đô thị được xây dựng mới, 

đảm bảo hạ tầng cáp quang đến tận thuê bao. Nâng cấp các tuyến cáp quang nhánh 

tại các khu vực có lưu lượng lớn. Đồng thời nâng cấp dung lượng cho vòng Ring 

cáp quang chính nội tỉnh đạt, nhằm đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ băng rộng 

mới trên nền NGN. 

Phát triển mạng truyền dẫn tại các địa phương trong tỉnh cụ thể như sau: 

+ Thành phố Phan Thiết: Cáp quang hóa các tuyến truyền dẫn nội hạt, các 

tuyến đến các khu trung tâm kinh tế, Khu du lịch, trung tâm thương mại, khu đô 

thị mới. Ngầm hóa các tuyến cáp quang: từ 108 nguyễn thông phường Phú Hài 

đến đồn Biên Phòng 440 Mũi Né; thôn Tiến Hưng, Tiến Lợi đến trạm BA 110 

KV Thôn 3 Hàm Liêm; từ Thôn Tiến Hưng đến thôn Tiến Thạch - Tiến Lợi; từ 

186B Thủ Khoa Huân đến 108 Nguyễn Thông …  

+ Các huyện, thị xã: Ngầm hóa các tuyến cáp quang thuộc các huyện như: 

từ Thôn Tiến Thạnh đến xã thuận Quý Hàm Thuận Nam; thôn Hồng Lâm xã Hòa 

thắng theo đường ven biển đến 57 Phan Đình Phùng TT Phan Rí Cửa; từ 57 Phan 
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Đình Phùng đến KP1 TT Liên Hương Tuy Phong; từ KP1 Liên Hương theo quốc 

lộ 1 đến thôn Vĩnh Sơn Vĩnh Hảo; Xã Sông Phan đến thôn Tân Hòa Hàm Tân; 

KP1 Tân Nghĩa đến thôn Tân Hòa; KP1 Tân Nghĩa đến 93 Lý Thường Kiệt La 

Gi; Thôn 3 Hàm Liêm đến KP Lâm Giáo, Ma Lâm; Đồn 440 đến thôn Hồng Lâm 

Hòa Thắng; Triển khai cáp quang hóa các tuyến truyền dẫn nội hạt khu vực trung 

tâm các huyện, thị xã, thị trấn trong tỉnh. 

(3). Mạng ngoại vi 

Thực hiện ngầm hoá mạng ngoại vi đến khu vực dân cư, cụm dân cư, khu 

công nghiệp. Phát triển mạng ngoại vi theo hướng nâng cao chất lượng và hiện đại.  

Đẩy nhanh quá trình ngầm hóa cáp treo hiện có, rút ngắn khoảng cách cáp 

phục vụ (cáp chính và dây cáp), phát triển mạng ngoại vi theo hướng cáp quang 

hóa, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu về sử dụng dịch vụ băng rộng của người dân. 

Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng, không cho phép triển khai nhiều 

tuyến cáp trên cùng một tuyến đường. Các doanh nghiệp sử dụng chung bể, hộp 

kỹ thuật, số lượng ống dẫn cáp tùy thuộc nhu cầu từng doanh nghiệp.  

Xây dựng mạng cống, bể trong phạm vi toàn tỉnh đảm bảo sử dụng chung 

cho tất cả các doanh nghiệp viễn thông. Áp dụng công nghệ xây dựng cống bể 

hiện đại để tăng khoảng cách bể, và nâng cao khả năng chịu tải của nắp bể. 

Phân bố không gian mạng ngoại vi trên địa bàn tỉnh như sau: 

(i). Khu vực Thành phố Phan Thiết:  

- Ngầm hóa 30% hạ tầng mạng ngoại vi tính đến hệ thống tủ cáp.  

- Ngầm hóa mạng ngoại vi đến cụm thuê bao tại khu vực các cơ quan hành 

chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, khu vực đường Trưng Trắc, Trưng 

Nhị, Hải Thượng Lãn Ông. 

- Ngầm hóa tại một số tuyến đường, tuyến phố, khu vực có yêu cầu cao về 

mỹ quan như: Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Hội, Từ 

Văn Tư, Võ Thị Sáu, Lê Duẩn, Khu Du lịch Hàm Tiến, Mũi Né, Khu Dân cư 

Hùng Vương, Bắc Phan Thiết, Phú Tài, Phú Trinh và Đông Xuân An, Bắc Xuân 

An, Khu dân cư thương mại Bắc Phan Thiết, đường 706B...  

- Cải tạo hệ thống mạng ngoại vi (buộc gọn hệ thống dây cáp, xóa bỏ tình 

trạng treo cáp viễn thông băng qua đường tại các khu vực trung tâm và các nút 

giao thông...) tại các tuyến phố, tuyến đường chính. 

- Đối với các khu đô thị mới, khu dân cư mới: ngầm hóa toàn bộ đến cụm 

thuê bao. 

- Cáp quang hóa mạng ngoại vi. 

(ii). Khu vực Thị xã La Gi, Phan Rí Cửa: 
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- Ngầm hóa 50-80% hạ tầng mạng ngoại vi tính đến hệ thống tủ cáp tại khu 

vực trung tâm thị xã như: tại Thị xã La Gi gồm Nguyễn Chí Thanh, Khu dân cư 

Động Cột cờ, Khu dân cư Tân Bình, Khu dân cư Hoàng Diệu 2, Khu dân cư Tân 

Lý 2, Khu dân cư chợ Tân Thiện...; Phan Rí Cửa gồm các tuyến Trần Hưng Đạo, 

Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Văn Trỗi, Khu dân cư Đa Khoa, Khu dân cư 

mới Hòa Phú, Chí Công; tại La Gi gồm Lê lợi, Hai Bà Trưng 

- Cải tạo mạng ngoại vi, ngầm hóa mạng ngoại vi đến thuê bao tại những 

khu vực có yêu cầu về mỹ quan…  

- Các khu đô thị mới, tuyến đường mới: ngầm hóa toàn bộ đến cụm thuê bao. 

(iii). Khu vực các huyện:  

- Ngầm hóa 30% hạ tầng mạng ngoại vi tính đến hệ thống tủ cáp tại khu 

vực thị trấn trung tâm các huyện, và các khu dân cư mới. 

- Cải tạo mạng ngoại vi, ngầm hóa mạng ngoại vi đến thuê bao tại những 

khu vực có yêu cầu về mỹ quan…  

- Đối với các khu đô thị mới: Ngầm hóa toàn bộ đến cụm thuê bao. 

(4). Mạng thông tin di động 

Phát triển mạng thông tin di động theo hướng sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

giữa các doanh nghiệp (sử dụng chung hệ thống nhà trạm, trụ anten, cáp quang…) 

nhằm giảm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị. Ưu tiên phủ sóng di động 4G 

và 5G, đáp ứng thông tin phục vụ cứu hộ, cứu nạn và khai thác hải sản trên biển.  

Phát triển mới các vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn các 

huyện, thị, thành, mỗi vị trí có thể sử dụng cho 2 - 4 doanh nghiệp sử dụng chung. 

c). Hạ tầng công nghệ thông tin 

Phát triển toàn diện hạ tầng CNTT đảm bảo phục vụ các hoạt động chính 

trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.  

Mở rộng tuyến cáp quang kết nối tới xã, phường, thị trấn tuỳ thuộc vào yêu 

cầu của người dân với các dịch vụ. 100% Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường có 

mạng kết nối chuyên dụng.  

Phát triển Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông) trở thành một trung tâm mạnh về phát triển và triển 

khai các ứng dụng CNTT của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.  

Phát triển mạnh mạng không dây, đưa các ứng dụng CPĐT và TMĐT vào 

cuộc sống (triển khai ở những nơi địa hình phức tạp, không thuận tiện cho các 

hình thức mạng khác). Phát triển các dịch vụ cơ bản và các dịch vụ mới phục vụ 

phát triển chính quyền điện tử. 

Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà 
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nước, kết nối tới cấp xã. Nâng cấp mở rộng và hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến. 

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản và chỉ đạo, điều 

hành trên môi trường mạng, hệ thống giao ban điện tử của huyện, thị xã, thành 

phố, phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan để tích hợp các hệ thống 

thông tin, các hệ thống cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống chứng thực điện tử và 

chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. 

Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP): Đảm bảo tích hợp, kết 

nối, liên thông 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Giai đoạn 2021 - 2025, cung cấp trên 

50% dịch vụ công mức độ 3 và 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Giai đoạn 

2026 - 2030, cung cấp 80% dịch vụ công mức độ 3 và 70% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4.  

Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận: Trên cơ sở cải cách hành 

chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp 

vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số: (1) Ứng dụng trong nội 

bộ; (2) Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; (3) Xây dựng các cơ sở 

dữ liệu; (4) Hoàn thiện hạ tầng nền tảng cho Chính quyền điện tử.  

Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận: Phát triển các lĩnh vực ưu tiên 

nhằm gia tăng tiện ích của người dân: giáo dục thông minh; y tế thông minh; nông 

nghiệp thông minh, giao thông thông minh và quản lý, giám sát an ninh. Giai đoạn 

2021 - 2025: tập trung triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Giai đoạn 2026 

- 2030, triển khai rộng trên địa bàn các huyện trong toàn tỉnh. 

d). Cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình 

(1). Cơ sở báo chí 

Duy trì các cơ sở báo chí, đảm bảo mục tiêu 100% người dân ở vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, thông tin tuyên truyền thiết thiếu. Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ thưởng các 

sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, miền 

núi, vùng sâu, vùng xa. Tăng số lượng tạp chí khoa học, đến năm 2025 có 80%, 

năm 2030 có 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ 

phù hợp với sự phát triển khoa học công nghệ trên thế giới. 

Phát triển các trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước, 

để đến năm 2025: 

+ 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng cổng/trang thông tin điện tử 

và mạng xã hội để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp 

nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của 
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ngành, địa phương. 

+ 100% trang tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng 

internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng. 

+ 70% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có trang thông tin điện 

tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàn tra trứu, kết nối với các dịch vụ do Chương 

trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng. 

+ 100% trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, 

an toàn thông tin. 

+ 100% trang thông tin điện tử cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, 

tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luật. 

  Đến năm 2030, duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 

2025. Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng hệ sinh thái lớn mạnh, trọng 

tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm, tạo nền tảng phát triển ứng dụng công 

nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

(2). Phát thanh, truyền hình 

Phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình đồng bộ với hạ tầng viễn thông. 

Ngầm hoá hạ tầng truyền hình cáp, truyền hình IPTV, truyền hình internet 

đồng bộ với hạ tầng mạng ngoại vi. 

Định hướng phát triển mạng lưới phát thanh, truyền hình của tỉnh đến năm 

2025 và 2030 cụ thể như sau: 

+ Đến năm 2025: 70% người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới 100% dân số 

các vùng còn lại được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm 

vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương. Tăng thời 

lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; các kênh Trung ương 

bảo đảm phát sóng 24h/ngày; Đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất 

trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 

tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời 

lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình. 

+ Đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đạt được năm 2025. 

Phát triển hạ tầng truyền dẫn phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất 

về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu hội 

tụ về công nghệ và dịch vụ. Phát triển truyền hình trả tiền ở khu vực thành phố, 

thị xã và các khu dân cư tập trung với các hình thức cạnh tranh lành mạnh, đảm 

bảo quyền được sử dụng dịch vụ với giá cả hợp lý, chất lượng nội dung tốt, các 
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gói cước đa dạng, phù hợp với điều kiện sống của người dân trên địa bàn.  

2. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội 

a). Hạ tầng nhà ở 

Duy trì chỉ tiêu 18 m2 sàn nhà ở/người. Duy trì tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên 

cố, bán kiên cố đạt trên 92%. 

Xây mới, cải tạo, mở rộng cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế của 

thành phố theo Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Đảm bảo tỷ lệ đất xây 

dựng công trình công cộng cấp khu ở đạt trên 1,7 m2/người, chỉ tiêu đất dân dụng 

đạt trên 78 m2/người và đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đô 

thị đạt trên 4,0 m2/người. 

b). Hạ tầng giáo dục và đào tạo 

Giáo dục phổ thông: nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đầy đủ phòng thí nghiệm 

thực hành, nâng cao chất lượng giảng dạy. Củng cố trường phổ thông dân tộc nội 

trú và các trung tâm học tập cộng đồng phường, xã. Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học, phòng học đảm bảo 100% phòng học được kiên cố 

hóa, nâng cao số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng các trường Mầm 

non, tiểu học, THCS, trường đa cấp học phát triển mới; cải tạo, mở rộng các công 

trình giáo dục ở các địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. 

Nâng cấp cơ sở vật chất, tăng năng lực đào tạo của các Trung tâm GDNN 

- Giáo dục Thường xuyên tại 10 huyện, thị trong toàn tỉnh…  

Xây dựng trung tâm đào tạo mang tính chất vùng tại TP. Phan Thiết phục 

vụ cho Bình Thuận, các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.  

Thành lập Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận trên cơ sở hợp nhất 03 

trường (Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề và Trường Cao 

đẳng y tế Bình Thuận). Cơ sở vật chất: sử dụng cơ sở vật chất của 03 trường cao 

đẳng trên. Trong đó, trụ sở chính đặt tại Trường Cao đẳng nghề.  

Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy 

Trường đại học Phan Thiết, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong tình hình 

mới. Kêu gọi đầu tư xây dựng đại học tư thục tại Thành phố Phan Thiết nhằm đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bình Thuận, các tỉnh tiểu vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.  

Nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp Bách khoa miền Nam (thành 

phố Phan Thiết), đẩy mạnh liên kết với các cơ sở đào tạo du lịch tại TP Hồ Chí 

Minh cũng như các tỉnh trong vùng, tuyển sinh và đào tạo nhân lực các ngành, 

nghề du lịch. Giai đoạn sau năm 2035 nâng cấp thành trường Cao đẳng Bách khoa 

miền Nam. 
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 Thu hút vốn đầu tư tư nhân xây dựng một số cơ sở GDNN vùng phía Nam 

của tỉnh (với lõi là đô thị La Gi), đào tạo nhân lực cung cấp cho tổ hợp công 

nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, cảng biển, kho cảng khí LNG tại khu vực Lagi 

- Hàm Tân. 

c). Hạ tầng khoa học và công nghệ 

Đầu tư phát triển đa dạng hoá, hiện đại hoá các cơ sở khoa học và công 

nghệ (KHCN), từng bước hình thành mạng lưới KHCN phát triển đồng bộ với 

các cụm liên kết ngành (cluster) về kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, khai 

thác chế biến khoáng sản; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistics, giáo dục 

- đào tạo, y tế, du lịch, tài chính - tín dụng… 

(1). Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận đặt tại Dự án 

Đô thị du lịch biển (Dự án đô thị du lịch biển có quy mô 3.000 ha) nằm trên địa 

bàn huyện Hàm Thuận Nam.  

(2). Thu hút các trường đại học lớn ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận 

thành lập chi nhánh/cơ sở đào tạo tại Dự án Khu đô thị du lịch biển. 

(3). Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các Trung tâm đào tạo, 

Học viện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển loại hình du lịch MICE 

(du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm) tại Dự án Khu đô thị du lịch biển. 

(4). Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các cơ sở KHCN, đổi mới sáng 

tạo tại Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - Lagi. 

(5). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, cụ thể như: 

- Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại xã MêPu huyện Đức 

Linh, quy mô 25 ha;  

- Khu nông nghiệp công nghệ cao sản xuất Thanh Long tại xã Hàm Minh 

huyện Hàm Thuận Nam, quy mô 52 ha.  

- Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công tại xã Chí Công huyện 

Tuy Phong, quy mô 154 ha.  

- Khu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất Vĩnh Hảo, tại Huyện 

Tuy Phong, quy mô 40 ha. 

- Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao quy mô 2.155 ha tại huyện Bắc Bình với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao kết hợp hệ thống quản lý hiện đại, quy trình công 

nghệ sản xuất tiên tiến đảm bảo an toàn vệ sinh theo chuẩn quốc tế; nghiên cứu 

tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu góp 

phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu 
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quả và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. 

d). Hạ tầng y tế 

(1). Đối với cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh:  

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đại hoá Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận, Trung tâm 

Pháp y, Trung tâm Giám định y khoa. 

- Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh (thành phố Phan Thiết) tổng 

quy mô giường bệnh đạt khoảng 1.300 giường bệnh. 

- Xây dựng mới các bệnh viện chuyên khoa: bệnh viện tai - mũi - họng, 

bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện chuyên khoa nhi, bệnh viện chuyên 

khoa sản, bệnh viện tâm thần, trung tâm điều dưỡng - chữa bệnh - nghỉ dưỡng, 

… quy mô mỗi bệnh viện 100 giường.  

- Nâng cấp và đầu tư các Trung tâm mắt, trung tâm da liễu, trung tâm phòng 

chống sốt rét, trung tâm nội tiết, trung tâm giám định pháp y, trung tâm giám định 

y khoa, bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết (100 giường). 

- Mở rộng quy mô giường bệnh của 07 bệnh viện tuyến tỉnh, gồm: Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, Bệnh viện 

Y học cổ truyền và PHCN, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu.  

- Nâng cấp các bệnh viện viện: Y học cổ truyền, bệnh viện lao và bệnh 

phổi, bệnh viện - nghỉ dưỡng - du lịch Việt (Trung tâm khám chữa bệnh tim mạch 

chất lượng cao) … 

(2). Đối với cơ sở y tế công lập tuyến huyện:  

- Nâng cấp, mở rộng, tăng quy mô giường bệnh đối với 07 trung tâm y tế: 

Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết; Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc; 

Trung tâm y tế huyện Hàm Tân; Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý; Trung 

tâm y tế huyện Tánh Linh; Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam; Trung tâm y 

tế huyện Đức Linh;  

- Xây dựng Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng thị trấn Phan Rí Cửa - 

Liên Hương, diện tích 5 ha. 

(3). Đối với cơ sở y tế công lập tuyến xã:  

- Xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn và sáp nhập trạm y 

tế xã Lương Sơn vào phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn (huyện Bắc Bình). 

- Giảm số trạm y tế xã từ 112 xuống còn 111 trạm. 

- Quy hoạch quỹ đất 47 ha phục vụ xây dựng mới, mở rộng các công trình 

y tế, trạm y tế xã trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 
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(4). Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập 

- Tiếp tục khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển các cơ sở y tế ngoài công 

lập (các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và các cơ sở y tế khác).  

- Kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm Dưỡng lão kết hợp phát triển du lịch 

tại khu vực thành phố Phan Thiết. 

- Đến năm 2030, duy trì hoạt động của các bệnh viện hiện có như Bệnh 

viện Đa khoa An Phước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc; Vận hành, khai thác bệnh 

viện Phục hồi chức năng và Trung tâm Đào tạo tại NovaWorld Phan Thiết. Trong 

đó, bệnh viện Phục hồi chức năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phục 

hồi chức năng cho du khách trong nước và quốc tế đến du lịch, nghỉ dưỡng tại 

NovaWorld Phan Thiết. Trung tâm Đào tạo cung cấp các dịch vụ đào tạo, cấp 

chứng chỉ cho bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục vụ cho các bệnh viện, phòng 

khám và mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tại nhà, cũng như các khu đô thị, nghỉ 

dưỡng của Novaland và hệ thống y tế địa phương có nhu cầu; đào tạo điều dưỡng 

xuất khẩu; đào tạo cán bộ y tế theo nhu cầu xã hội. 

e). Hạ tầng văn hoá, thể dục thể thao 

(1). Đối với lĩnh vực văn hoá: 

- Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp tỉnh: 

+ Xây dựng mới, nâng cấp Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh 

Bình Thuận tại thành phố Phan Thiết, có quy mô, thiết kế hiện đại theo quy chuẩn 

hiện hành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có kiến trúc độc đáo gắn với đặc 

trưng văn hoá dân tộc Chăm và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn, phục vụ 

nhu cầu học tập, giáo dục truyền thống, lịch sử, thăm quan của nhân dân, du khách 

trong nước, quốc tế. 

+ Xây dựng hoàn thành Công trình Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ 

thuật tỉnh; hoàn thành dự án công trình Mở rộng và nâng cấp Thư viện tỉnh; Khu 

di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; tiếp tục trùng 

tu, sửa chữa các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh và các công trình 

văn hóa cấp tỉnh… nhằm bảo tồn, giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, phục vụ 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời phục vụ đắc lực cho nhiệm 

vụ phát triển du lịch của tỉnh.  

- Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp huyện, xã: 

+ Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Trung tâm văn 

hoá thể thao huyện Đức Linh và Hàm Tân theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 22/12/2010 về tiêu chí đất đai phục vụ xây dựng các Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 
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+ Cải tạo, nâng cấp các Trung tâm văn hoá - thể thao cấp huyện, thị xã, 

thành phố và cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư 

11 nêu trên. 

+ Đầu tư hạ tầng đảm bảo kết nối số của các thư viện cấp huyện với thư 

viện cấp tỉnh. 

+ Quy hoạch vùng nguyên liệu và bảo tồn phát triển làng nghề làm gốm 

của dân tộc Chăm, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. 

(2). Đối với lĩnh vực thể thao: 

(i). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp quốc gia, cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh: 

+ Đầu tư cải tạo nâng cấp sân vận động trung tâm tỉnh có sức chứa trên 

20.000 chỗ ngồi tại thành phố Phan Thiết. 

+ Dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng mới các sân bóng đá bãi biển, 

sân bóng chuyền bãi biển, khu tập luyện các môn thể thao biển ở các địa phương 

ven biển như: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La 

Gi, Phú Quý. 

+ Xây dựng mới Khu liên hiệp thể thao tại thành phố Phan Thiết gồm: 01 

nhà thi đấu đa năng khoảng 3.000 chỗ; nhà thi đấu thể thao các môn dưới nước, 

nhà luyện tập điền kinh, khu luyện tập bơi thuyền, khu thể thao ngoài trời, nhà 

điều hành và quản lý, quảng trường trung tâm và cây xanh, trung tâm triển lãm 

và hội chợ, sân tập bóng đá. 

+ Đầu tư, nâng cấp Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao tỉnh thành Trung tâm đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh 

và vùng (nơi đào tạo các năng khiếu thể thao của tỉnh và các tỉnh lân cận). Trung 

tâm này kết hợp với các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao huyện Tánh Linh hình 

thành Trung tâm liên kết đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành 

tích cao của tỉnh và vùng. 

+ Nghiên cứu, quy hoạch dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng mới từ 03-

04 sân Golf ở thị xã La Gi và các huyện: Bắc Bình; Hàm Thuận Nam; Hàm Tân. 

+ Thu hút đầu tư xây dựng 01 khu tập luyện thể thao bơi thuyền; 23 bến 

du thuyền – bến thủy nội địa; 6 -7 khu trung tâm du lịch thể thao phục vụ tập 

luyện của các vận động viên và tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và cấp 

vùng. 

+ Xây dựng Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao huyện Tánh Linh trở 

thành Trung tâm đào tạo vận động viên thành tích cao của tỉnh đối với một số 

môn như: Taekwondo, võ Vovinam, bóng đá, Leo núi...  

(ii). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp huyện, xã 
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+ Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng Trung tâm văn 

hoá thể thao huyện Đức Linh và Hàm Tân. 

+ Cải tạo, nâng cấp các Trung tâm văn hoá, thể thao cấp huyện, thị xã, 

thành phố và cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng các tiêu chí quy định của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

+ Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và đưa vào sử dụng các Nhà thi đấu có 

khán đài ở các địa phương: Phan Thiết, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 

Nam, Đức Linh, Phú Quý. 

+ Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới sân vận động có khán đài, nhà 

thi đấu thể thao có khán đài cấp huyện. 

f). Hạ tầng thương mại, dịch vụ 

Hình thành hệ thống hạ tầng thương mại tương đối đồng bộ và hiện đại, 

đưa Bình Thuận trở thành hạt nhân tăng cường mối liên kết với các tỉnh khác của 

vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 

(1). Hệ thống chợ:  

- Đầu tư, nâng cấp, cải tạo, phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh; sắp 

xếp, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm không nằm trong quy hoạch, chợ lấn chiếm lòng 

đường, xử lý các vấn đề vệ sinh, an toàn lao động… góp phần tạo nên bộ mặt đô 

thị, khang trang và hiện đại. Mở rộng, đầu tư các loại hình thương mại, chợ ở 

nông thôn. Tập trung cải tạo, nâng cấp và xây mới để bảo đảm đến năm 2030 xã 

nào cũng có chợ dân sinh nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hoá phục 

vụ sản xuất và đời sống hàng ngày của nhân dân.   

- Tập trung khai thác và huy động các nguồn lực để phát triển một số 

chợ đêm tại các huyện, thành phố, có điều kiện thuận lợi phát triển về du lịch, 

nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và thăm quan của khách du lịch đến Bình 

Thuận.  

- Tập trung thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh (đến năm 2025, hoàn thành 100% việc chuyển đổi mô hình 

quản lý đối với các chợ trung tâm huyện, thành phố.) Nâng cấp và đa dạng hóa 

chức năng của các chợ bán buôn, chợ hạng I theo hướng thành lập công ty chợ 

hoặc hợp tác xã chợ và áp dụng các dịch vụ tổng hợp. 

- Từng bước hình thành và triển khai hoạt động các khu phố mua sắm, ẩm 

thực về đêm để tạo nguồn thu cho ngân sách và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu 

của các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, TX La Gi, góp phần tạo thương hiệu 

sản phẩm của địa phương. 

- Đến năm 2030, di dời 3 chợ: chợ Đồn, chợ Gò, chợ Phường (TP Phan 

Thiết) về bến xe Phan Thiết, xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp một số chợ. 
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- Xây dựng mới thêm 3 chợ đầu mối nông sản: chợ đầu mối nông sản khu 

vực Bắc Bình - Tuy Phong - Hàm Thuận Bắc (Dự kiến 30 ha), chợ đầu mối nông 

sản Hàm Thuận Nam - Hàm Tân - La Gi (Dự kiến 30 ha), chợ đầu mối nông sản 

khu vực Tánh Linh - Đức Linh (Dự kiến 30 ha)  

- Đối với chợ đầu mối hải sản: Chợ đầu mối hải sản Phú Quý (dự kiến 5ha, 

trên cơ sở mở rộng Cảng Phú Quý), Chợ đầu mối hải sản Phan Thiết (trên cơ sở 

nâng cấp chợ Cảng cá Phan Thiết hiện hữu), Chợ đầu mối hải sản La Gi (trên cơ 

sở nâng cấp Cảng cá La Gi), Chợ đầu mối hải sản Tuy Phong (trên cơ sở nâng 

cấp Cảng cá Phan Rí Cửa). 

- Xây dựng mới: chợ Tân Lập, chợ Tân Thành, chợ Hàm Thạnh, chợ Hàm 

Cần, chợ Mỹ Thạnh, chợ Lập Hòa (Hàm Thuận Nam); 2 chợ tại CCN xã Đông 

Hà (Đức Linh); chợ Đức Thuận, chợ La Ngâu, chợ Suối Kiết, chợ Bắc Ruộng 

(Tánh Linh); chợ La Dạ, chợ Đông Tiến, chợ Đông Giang (Hàm Thuận Bắc); chợ 

Phan Điền, chợ Phan Tiến, chợ Sông Bình, chợ Phan Hòa, chợ Phan Hiệp, chợ 

Hồng Phong (Bắc Bình); chợ Phan Dũng, chợ Phú Lạc, chợ Hòa Minh (Tuy 

Phong). 

- Nâng cấp, cải tạo: chợ Liên Hương, chợ Phan Rí Cửa (Tuy Phong); chợ 

Ma Lâm, chợ Phú Lập, chợ Thuận Hòa, chợ Sông Quao, chợ Hàm Liên (Hàm 

Thuận Bắc); chợ Thuận Nam, chợ Mương Mán, chợ Hàm Minh, chợ Thuận Quý, 

chợ Ngã Hai Hàm Mỹ, chợ Hàm Kiệm, chợ Tân Thuận, chợ Hàm Cường (Hàm 

Thuận Nam); chợ Tân Nghĩa (Hàm Tân); chợ Mê Pu, chợ Sùng Nhơn, chợ Đức 

Hạnh (Đức Linh); chợ chiều Lạc Tánh (Tánh Linh). 

(2). Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị 

- Phát triển các hình thức bán lẻ hiện đại như trung tâm thương mại, 

siêu thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý, 

theo nhu cầu thực tế, có trọng điểm, phù hợp với nhu cầu về phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển của các ngành kinh tế khác. Đẩy 

mạnh phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini tại các khu vực đô thị, 

từng bước phát triển mô hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương 

mại ở khu vực nông thôn. 

- Nghiên cứu bố trí các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, siêu thị tại các nút 

giao thông vào các trung tâm đô thị, đến năm 2030, phấn đấu mỗi địa phương có 

ít nhất 1 trung tâm giới thiệu sản phẩm của địa phương. 

- Chủ trương xã hội hoá, kêu gọi, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế 

trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TTTM, siêu thị. Đảm bảo các nguyên tắc 

tiêu chuẩn hoá, tổ chức hoá, hiện đại hoá trong quy hoạch không gian và thiết kế 

TTTM, siêu thị; đảm bảo văn minh thương mại và vệ sinh môi trường. 

- Nghiên cứu phát triển hệ thống TTTM, siêu thị như sau: đối với thành 
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phố Phan Thiết và thị xã La Gi: định hướng phát triển từ 3 - 5 Trung tâm thương 

mại, siêu thị kinh doanh tổng hợp (diện tích đất từ 5.000 - 10.000 m2 ); từ 7-12 

siêu thị chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi, tiện ích (diện tích từ 1.000 - 2.000 m2 ); 

đối với các huyện: định hướng phát triển từ 2 - 3 Trung tâm thương mại, siêu thị 

kinh doanh tổng hợp (diện tích đất từ 5 - 10.000 m2 ); từ 5-10 siêu thị chuyên 

doanh, cửa hàng tiện lợi, tiện ích (diện tích từ 1.000 - 2.000 m2 ). 

- Giai đoạn 2021-2025, ưu tiên đầu tư phát triển và nâng cấp các siêu thị 

loại II, III, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực xây 

dựng thêm các TTTM, siêu thị quy mô lớn tại TP Phan Thiết và các huyện: Hàm 

Thuận Bắc, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình nhằm làm hạt nhân thúc đẩy 

xây dựng văn minh thương mại, đáp ứng nhu cầu trong tương lai.   

- Giai đoạn 2025-2030 tiếp tục phát triển thêm các TTTM, siêu thị tại thị 

xã La Gi và các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Phú Quý. 

(3). Thương mại điện tử 

- Từng bước phổ biến và đưa thương mại điện tử thành kênh hoạt động 

chính của đại bộ phận các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh; góp phần 

nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà 

nước; mở rộng thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

và năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hẹp khoảng cách về hoạt động thương mại 

điện tử giữa Bình Thuận với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đẩy mạnh tuyên 

truyển, phổ biến, nâng cao nhân thức của người dân và cộng đồng về thương 

mại điện tử. 

- Phát triển hệ thống internet tới các khu vực miền núi, nông thôn. Khuyến 

khích phát trển các ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động và phát 

triển nội dung số cho thương mại điện tử. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp bằng các mô hình 

kinh doanh thương mại điện tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến. 

- Xây dựng mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng cho 

thương mại điện tử bao phủ toàn tỉnh, có sự kết nối với các tỉnh và các vùng lân cận. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại. 

- Tập trung đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử đối với các ngành hàng 

xuất khẩu chủ lực nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng hơn 

nữa quy mô xuất khẩu. 

(4). Xúc tiến thương mại 

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trong 

Tỉnh  phấn đấu nâng quy mô hội chợ thương mại trung bình từ khoảng 100 doanh 
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nghiệp hiện nay lên mức trung bình 250 doanh nghiệp/hội chợ. 

- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu cho 

doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp hoàn thành công tác xúc tiến thương mại; 

đảm bảo công tác an toàn thực phẩm của ngành công thương.  

- Cùng với mục tiêu gia tăng quy mô trung bình của các hội chợ triển lãm 

thương mại trong Tỉnh, phấn đấu thu hút sự tham gia ngày càng nhiều của các 

doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. 

- Nghiên cứu phát triển trung tâm hội chợ triển lãm: đối với thành phố Phan 

Thiết: định hướng phát triển 01 trung tâm hội chợ triển lãm tại thành phố Phan 

Thiết hoặc khu vực giáp ranh với thành phố Phan Thiết với diện tích 10ha trở lên 

; đối với các huyện, thị xã: định hướng phát triển 01 trung tâm hội nghị triển lãm 

tại khu vực trung tâm các huyện, thị xã có diện tích khoảng 1ha trở lên tùy theo 

quỹ đấtcủa từng địa phương. 

- Phát huy, triển khai kế hoạch Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh 

nhằm củng cố, giữ vững thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thị trường 

mới đối với các sản phẩm hàng hóa lợi thế của địa phương, đa dạng hóa thị trường 

để hạn chế rủi ro và tiêu thụ được nhiều cấp loại hàng hóa từ thấp đến cao; chú 

trọng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, từng bước thâm nhập thị trường 

cấp cao, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại nhằm hỗ trợ khai thác dữ liệu, kết nối thị trường, dựa trên thành quả 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, ưu tiên triển khai ngay một số mô 

hình được thị trường nước ngoài khai thác có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tỉnh 

Bình Thuận. Từng bước xây dựng, hình thành Hệ sinh thái xúc tiến thuong mại 

số, các tổ chức xúc tiến thuong mại được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến 

thương mại số; hội chợ, triển lãm có thể được tổ chức trên môi trường số; các tổ 

chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được 

sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ 

sinh thái xúc tiến thuong mại số. 

(5). Hệ thống kho xăng dầu 

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu đủ năng lực đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng, sản xuất của tỉnh gắn với phát triển đô thị, các khu dân cư, khu du lịch 

và hạ tầng giao thông; đồng thời phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất trong từng giai đoạn. 

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu bảo đảm các điều kiện theo quy 

định; đẩy mạnh việc cải tạo, nâng cấp các cửa hàng khu vực đô thị; thực hiện di 

dời các cửa hàng không phù hợp quy hoạch, nhất là khu vực các kè biển, cảng cá, 
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khu dân cư ven biển. 

- Đầu tư phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu theo hướng huy động nguồn 

vốn từ mọi thành phần kinh tế; trong đó vốn khu vực ngoài nhà nước là chủ yếu.   

3. Phương án phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 

3.1. Nguyên tắc và định hướng chung phát triển hạ tầng phòng cháy 

chữa cháy 

a). Nguyên tắc 

(1). Tuân thủ các quy định tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg, ngày 

28/12/2020 của Thủ tướng Chính phú ban hành về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập 

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kì 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050.  

(2). Bố trí trụ sở doanh trại, công trình phục vụ công tác PCCC và CNCH 

tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

và địa bàn trọng điểm nguy hiểm về cháy nổ bảo đảm thuận tiện về giao thông, 

nguồn nước, thông tin liên lạc đảm bảo các quy định tại mục 2.6.13 Quy chuẩn 

Việt Nam 01:2021/BXD; Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số 07:2016/BXD; Quy 

chuẩn Việt Nam 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình và các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Quy chuẩn Việt Nam 01:2021/BXD; 

Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 giữa Bộ Xây dựng và 

Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

b). Định hướng chung 

(1). Trong giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo (bố trí quỹ đất tối thiểu) mỗi 

huyện 01 đội chữa cháy và CNCH. 

(2). Về giao thông phục vụ PCCC:  

Phát triển đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo các yêu 

cầu kết hợp và phục vụ cho hoạt động PCCC và CNCH, trong đó đặc biệt chú ý 

tới đường bộ, đường thủy...; mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang các đường tại các 

khu dân cư, khu đô thị đảm bảo xe chữa cháy, CNCH có thể lưu thông, tiếp cận 

khi cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Cụ thể: 

− Các cấp đường tải trọng phải đủ cho xe chữa cháy hoạt động (tải trọng 

xe chữa cháy khi đầy nước dao động từ 8-10 tấn). 

− Chiều rộng đường cho xe chữa cháy tối thiểu là 3,5m, chiều cao các 

chướng ngại vật phía trên đường không thấp dưới 4,5m. Đối với những đoạn 

đường thiết kế 01 làn xe thì tối thiểu 100m phải thiết kế một đoạn mở rộng tối 

thiểu 7m, dài tối thiểu 8m để xe chữa cháy và các xe khác có thể tránh nhau. 

− Đối với các đoạn đường cụt phải thiết kế các bãi quay xe đảm bảo yêu 

cầu: Bãi quay xe hình tam giác đều thì chiều dài cạnh không được nhỏ hơn 7,0m, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2231-QD-TTg-2020-lap-Quy-hoach-ha-tang-phong-chay-va-chua-chay-2021-2030-460744.aspx


521 

một đỉnh nằm ở đường cụt, 02 đỉnh nằm cân đôi 02 bên đường. Bãi quay xe hình 

vuông, mỗi cạnh không được nhỏ hơn 12m. Bãi quay xe hình tròn, đường kính 

không nhỏ hơn 10m. Bãi quay xe hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân 

đối về 02 bên thì diện tích không được nhỏ hơn (5x20)m. 

(3). Về nguồn nước chữa cháy: 

Phát triển hạ tầng cấp, thoát nước của tỉnh tuân thủ theo theo Quy chuẩn 

Việt Nam 06:2021/BXD, cụ thể: 

− Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đườngphố phải bố trí các 

trụ nước chữa cháy đảm bảo các quy định về khoảng cách tối đa giữa các trụ là 

150m (nếu đường có dải phân cách cứng thì phải bố trí trụ nước chữa cháy ở cả 

hai bên đường); trụ nước chữa cháy bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách tối đa 

giữa trụ và mép đường là 2,5m; đường ống cấp nước đô thị lắp đặt trụ nước chữa 

cháy phải đảm bảo đường kính tối thiểu 100 mm. 

− Thiết kế, lắp đặt bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy tại đô thị trung 

tâm các huyện, khu đô thị và các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo theo các quy 

định và tiêu chuẩn hiện hành. Xác định vị trí, xây dựng các bến, bãi, hố lấy nước 

để phục vụ cho xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy có thể lấy nước thuận tiện; 

chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn 

quá 4,0m và chiều dày lớp nước trên 0,5m. 

− Tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sự cố của hệ thống cấp nước 

chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Khi lập quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân 

cư, khu công nghiệp... phải thiết kế đồng bộ hệ thống cấp nước chữa cháy. 

− Tổ chức kiểm tra các cơ quan, trụ sở và các cơ sở sản xuất bổ sung và bố 

trí đầy đủ đúng quy định bể dự trữ nước chữa cháy để đảm bảo yêu cầu lấy nước 

phục vụ chữa cháy công trình. 

(4). Về hạ tầng thông tin phục vụ báo cháy và chỉ huy chữa cháy, CNCH: 

− Xây dựng Trung tâm Chỉ huy, điều hành PCCC và CNCH; nâng cấp, 

trang bị hệ thống máy bộ đàm cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đảm bảo 

đủ số lượng, phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo giải quyết cháy, nổ, tai nạn, sự cố. 

− Trang bị và xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, kết nối hệ thống hạ tầng 

thông tin, viễn thông của tỉnh để phục vụ công tác chỉ huy điều hành công tác 

PCCC và CNCH. 

− Triển khai ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu và truyền tin báo sự cố tai 

nạn kết nối với các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cháy, nổ. 

3.2. Phương án sử dụng đất và bố trí các dự án cụ thể ưu tiên đầu tư 

cho công tác phát triển hạ tầng phòng cháy chữa cháy 
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Thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến quy hoạch sử dụng 

đất an ninh xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy 

chữa cháy gồm 17 vị trí đất với diện tích 19 ha, gồm có 01 Trung tâm Huấn luyện 

PCCC và CNCH, 07 Phân đội Cảnh sát PCCC thuộc PC07 và 10 đội Cảnh sát 

PCCC thuộc Công an cấp huyện. Quy hoạch phát triển mạng lưới các đội, phân 

đội chữa cháy và CNCH như sau: 

Bảng 43. Phát triển mạng lưới cơ sở (các đội, phân đội) chữa cháy và 

CNCH 

TT Danh mục cơ sở  Địa điểm 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

(ha) 

Diện tích 

đất quy 

hoạch (ha) 

Năm thực 

hiện 

A. Giai đoạn đến năm 2030     

1 
Phân Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Phan Thiết 

Xã tiến lợi 

thành phố 

Phan Thiết 

 1 2024 

2 

Trung tâm Huấn luyện PCCC 

và CNCH + Phân đội PCCC 

Mũi Né thuộc PC07 

Mũi Né, Phan 

Thiết 

 

2 2026 

3 
Đội CS PCCC và CNCH Phú 

Quý thuộc PC07 

xã Tam 

Thanh, huyện 

Phú Quý 

0,2 0,2 2022 

4 
Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an huyện Tuy 

Phong 

Liên Hương, 

Tuy Phong 

 

1 2030 

5 
Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Hàm Tân 

thị trấn Tân 

Nghĩa, huyện 

Hàm Tân 

 

1 2028 

B Giai đoạn sau 2030 đến 2050     

1 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an huyện Tánh 

Linh 

thị trấn Lạc 

Tánh, huyện 

Tánh Linh 

 

1 2035 

2 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an  huyện Đức 

Linh  

Đức Linh  

1 2040 

3 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an huyện Phú 

Quý 

Xã Ngũ 

Phụng,  huyện 

Phú Quý 

 

1 2045 

4 
Phân Đội chữa cháy và 

CNCH Vĩnh Tân 

Xã Vĩnh Tân, 

Tuy Phong 

 
1 2038  

5 

Phân đội chữa cháy và CNCH 

Phú Long 

Thị trấn Phú 

Long, Hàm 

Thuận Bắc 

 

1 2041 

6 

Phân Đội chữa cháy và 

CNCH Hàm Kiệm 

Xã Hàm 

Kiệm, huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

 

1 2043 
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TT Danh mục cơ sở  Địa điểm 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

(ha) 

Diện tích 

đất quy 

hoạch (ha) 

Năm thực 

hiện 

7 

Phân đội chữa cháy và CNCH 

Tân Đức 

xã Tân Đức, 

huyện Hàm 

Tân 

 

1 2039 

8 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an thành phố 

Phan Thiết 

Phan Thiết  

1 2043 

9 
Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an thị xã La Gi 

La Gi  
1 2047 

10 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an huyện Bắc 

Bình 

Huyện Bắc 

Bình 

 

1 2039 

11 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an huyện Hàm 

Thuận Bắc 

thị trấn Ma 

Lâm, Hàm 

Thuận Bắc 

 

1 2037 

12 

Đội Cảnh sát PCCC và 

CNCH Hàm Thuận Nam 

thị trấn Thuận 

Nam, huyện 

Hàm Thuận 

Nam 

 

1 2032 

Nguồn: Công an tỉnh Bình Thuận. 

VI. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI THEO 

KHU CHỨC NĂNG VÀ THEO LOẠI ĐẤT ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH CẤP HUYỆN  

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050  

Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tỉnh, chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 của tỉnh và phù hợp với phân bổ 

của quy hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia; đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan 

trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, 

tạo nền tảng để đến năm 2050 Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển có thu nhập 

trung bình cao. Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch 

và pháp luật; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu 

cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đảm bảo sử 

dụng đất hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; duy trì quỹ đất trồng 

lúa hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ môi trường sinh 

thái, phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng. 

2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2030 

2.1. Định hướng không gian sử dụng đất 

- Vùng ven biển và đồng bằng: tiếp tục nâng cấp đồng bộ hạ tầng các 
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khu đô thị hiện hữu, khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, nhất là phát triển 

dịch vụ logistics. Hình thành các các Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch 

vụ, Khu đô thị thông minh công nghệ cao kết hợp thể dục thể thao giáo dục 

và nghỉ dưỡng mang tầm khu vực và quốc tế. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp 

theo hướng hiện đại, kết hợp các hoạt động sản xuất nông nghiệp với dịch vụ 

du lịch. 

- Vùng nông thôn: đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, xây 

dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng tại các đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với 

xây dựng, hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiểu thủ 

công nghiệp và làng nghề truyền thống. 

- Vùng miền núi: quan tâm toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Huyện đảo Phú Quý: phát triển toàn diện huyện đảo vừa đảm bảo nhiệm 

vụ quốc phòng - an ninh trên biển, vừa là căn cứ hậu cần, kỹ thuật chi viện cho 

Trường Sa, các nhà giàn DK1; đồng thời xây dựng Phú Quý thành trung tâm khai 

thác dịch vụ hậu cần nghề cá và trung tâm tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển 

khu vực Nam Trung Bộ. 

2.2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

a). Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung gắn với tiềm năng, thế 

mạnh của vùng, xây dựng và phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đối với các khu vực có tiềm năng, lợi thế về thị trường và kết cấu hạ tầng để nâng cao 

chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Các vùng sản xuất tập trung và vùng ứng 

dụng công nghệ cao dự kiến lựa chọn trong thời kỳ quy hoạch như sau: 

(1). Vùng trồng lúa và cây lương thực  

Ổn định diện tích đất lúa ở quy mô 45.000 - 46.000 ha, tập trung ở các 

huyện Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy 

Phong… Trong đó vùng trồng lúa chất lượng cao tại các huyện Tánh Linh, Đức 

Linh... thực hiện luân canh cây trồng (ngô, rau màu) trên đất lúa để nâng cao hiệu 

quả sản xuất, hạn chế dịch bệnh (Lúa hè thu - Ngô (màu) đông xuân - Lúa mùa). 

(2). Vùng sản xuất rau an toàn  

Dự kiến quy mô sản xuất khoảng 1.200 ha, trên địa bàn các huyện, thị, 

thành phố (Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, TP Phan Thiết, La Gi, Đức Linh, 

Tánh Linh…), trong đó vùng tập trung ứng dụng công nghệ cao tại các huyện 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh với quy mô khoảng 130-150 ha. 

(3). Vùng thanh long  



525 

Vùng phát triển thanh long chủ yếu trên địa bàn 7 huyện, thị, thành phố (Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, TP Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 

Tân) trong đó tập trung chính ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc 

Bình. Định hướng hình thành vùng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP khoảng 20.000 - 22.000 ha, chiếm khoảng 70 - 75% diện tích; trong đó 

vùng thanh long ứng dụng CNC khoảng 3.500 ha tại các huyện gồm: 

- Hàm Thuận Nam 2.000 ha (Hàm Minh, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm 

Thạnh, Mương Mán, Tân Thuận, Hàm Mỹ, TT. Thuận Nam). 

- Hàm Thuận Bắc 1.300 ha (Hàm Đức, Hàm Hiệp, Hàm Chính, Hàm Liêm, 

Hồng Sơn, TT. Ma Lâm). 

- Bắc Bình 200 ha (Chợ Lầu, Hồng Thái). 

(4). Vùng trồng cây công nghiệp lâu năm (điều, cao su, tiêu…) 

- Vùng trồng cây điều: Phát triển vùng sản xuất điều có quy mô diện tích 

toàn tỉnh khoảng 20.000 ha, trong đó tập trung ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh, 

Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc. Thực hiện tái canh cây điều đối với vườn điều già cỗi 

bằng các giống mới có năng suất cao, kháng bệnh đáp ứng nhu cầu nguyên liệu 

cho nhà máy chế biến hạt điều và các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh; quy mô 

diện tích tái canh khoảng 12.500 ha, diện tích ghép cải tạo khoảng 4.000 ha; diện 

tích trồng mới khoảng 4.000 ha. 

- Vùng trồng cây cao su: Phát triển trên địa bàn 06 huyện (Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Ling, Đức Linh, Hàm Tân) với tổng diện tích 

khoảng 44.850, trong đó vùng tập trung chủ yếu tại 02 huyện là Đức Linh và Tánh 

Linh chiếm khoảng trên 80% diện tích cao su toàn tỉnh.  

- Vùng trồng cây tiêu: Tiếp tục ổn định diện tích vùng sản xuất tiêu tại các 

huyện Đức Linh, Tánh Linh quy mô diện tích khoảng 1.600 ha. 

b). Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp 

(1). Định hướng sử dụng rừng đặc dụng 

- Điều chỉnh ra khỏi chức năng rừng đặc dụng: 

Quy hoạch đưa ra ngoài đất lâm nghiệp để thực hiện các công trình dự án 

trong giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích: 30,6 ha. 

- Điều chỉnh vào chức năng rừng đặc dụng trong giai đoạn 2021 - 2025: 

Điều chỉnh sang rừng đặc dụng diện tích 903.789,5 m2 (≈90,38 ha) rừng 

trồng sản xuất tại Tiểu khu 296B, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam được 

Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên thuê đất để triển khai các hoạt động nghiên cứu thực nghiệm khoa 

học (theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 
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số 9580/BNN-TC ngày 16 tháng 11 năm 2017). 

(2). Định hướng sử dụng rừng phòng hộ 

Điều chỉnh ra khỏi chức năng rừng phòng hộ: 

- Điều chỉnh sang rừng sản xuất 2.174,99 ha đáp ứng các tiêu chí được quy 

định tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng 

diện tích: 435,22 ha để thực hiện các công trình dự án phát triển kinh tế xã hội, 

dân sinh. 

(3). Định hướng sử dụng rừng sản xuất 

- Quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng trong giai đoạn 2021-2025 với tổng 

diện tích: 1.525,32 ha để thực hiện các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

- Điều chỉnh sang rừng đặc dụng diện tích 903.789,5 m2 (≈90,38 ha) rừng 

trồng sản xuất tại Tiểu khu 296B, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam được 

Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên thuê đất để triển khai các hoạt động nghiên cứu thực nghiệm khoa 

học (theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 9580/BNN-TC ngày 16 tháng 11 năm 2017). 

c). Định hướng phân vùng môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học 

(1). Định hướng về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

vùng hạn chế phát thải và vùng khác 

Phân vùng môi trường là việc xác định khu vực địa lý tự nhiên có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường để kiểm soát các nguồn thải, quản lý chất lượng môi 

trường nhằm bảo vệ các yếu tố nhạy cảm môi trường đó. Các khu vực môi trường 

được đề xuất phân vùng dựa trên cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn 

bao gồm: Luật Bảo vệ môi trường (2020); Luật Lâm nghiệp (ban hành ngày 

15/11/2017); Luật Tài nguyên nước (ban hành ngày 21/6/2012); Luật Tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo (ban hành ngày 25/6/2015); Luật Thủy sản (ban hành 

ngày 21/11/2017) và các Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội số 

32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật Đa dạng sinh học; Văn bản hợp nhất 

của Văn phòng Quốc hội số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 về Luật Di sản 

văn hóa. Chi tiết các quy định liên quan trình bày trong Bảng 82, Phụ Lục II.C. 

Dựa trên hiện trạng môi trường, định hướng phát triển kinh tế xã hội trong kỳ quy 

hoạch, kế thừa kết quả đánh giá của các nhiệm vụ: xác định, cập nhật kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 xác định các khu vực địa lý tự nhiên có yếu tố nhạy cảm 
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về môi trường được phân thành các vùng môi trường sau đây: 

(i). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm: 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là những khu vực được xác định theo cơ sở 

pháp lý của Luật bảo vệ môi trường, các luật có liên quan (các khu vực cần thực 

hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt), theo cơ sở khoa học (các khu vực có 

yếu tố nhậy cảm môi trường cao), theo cơ sở thực tiễn (các khu vực được tỉnh 

Bình Thuận ưu tiên, trọng tâm bảo vệ sự nguyên vẹn của hệ sinh thái (đối với các 

khu bảo tồn thiên nhiên) hoặc ưu tiên bảo vệ môi trường để đảm bảo quyền lợi sinh 

sống và phát triển của người dân (như khu đô thị, khu cấp nước, khu vực an ninh 

lương thực…), bao gồm: 

+ Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định 

của pháp luật về tài nguyên nước. 

+ Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh 

học, lâm nghiệp và thủy sản. 

+ Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của pháp luật 

về di sản văn hoá. 

+ Vùng lõi của di sản thiên nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

- Mục tiêu phát triển vùng bảo vệ nghiêm ngặt là bảo tồn thiên nhiên, đa 

dạng sinh học, bảo vệ các khu di tích lịch sử văn hóa, kiểm soát chặt chẽ nguồn 

nước đảm bảo mục đích cấp nước an toàn cho sinh hoạt, bảo vệ môi trường sống 

trong lành, sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe cho người dân đô thị. 

(ii). Vùng hạn chế phát thải: 

- Là những khu vực được xác định theo cơ sở pháp lý của Luật bảo vệ môi 

trường, các luật có liên quan (các khu vực cần thực hiện các biện pháp hạn chế 

phát thải), theo cơ sở khoa học (các khu vực có yếu tố nhậy cảm môi trường trung 

bình), theo cơ sở thực tiễn (các khu vực được tỉnh Bình Thuận hạn chế đầu tư, 

cần phải cải tạo, phục hồi môi trường), bao gồm: 

+ Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt (nếu có) 

+ Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật 

+ Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm cả nội thành, nội thị của các đô thị 

loại IV trở xuống theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị; điểm dân cư 

nông thôn tập trung 

+ Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

+ Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường khác dễ bị tổn thương trước 

tác động của ô nhiễm môi trường 
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- Mục tiêu xác định vùng hạn chế phát thải là giảm thiểu tối đa tác động 

bất lợi tới khu bảo tồn thiên nhiên, hạn chế suy thoái đa dạng sinh học; giảm tác 

động xấu tới các khu di tích lịch sử văn hóa, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải 

(nước thải, rác thải) phát sinh từ các hộ gia đình tới khu dân cư đô thị tập trung, 

điểm dân cư nông thôn tập trung đổ vào nguồn nước đảm bảo nguồn nước phục 

vụ cho các mục đích cấp nước khác nhau, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn 

chế tác hại tới sức khỏe cho người dân đô thị. 

- Yêu cầu quản lý: vùng hạn chế phát thải được quản lý theo quy định tại 

Luật bảo vệ môi trường và các luật liên quan và các yêu cầu đề xuất, như sau: 

+ Theo quy định hiện hành hạn chế cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận 

đầu tư cho các dự án phát triển trong các phân khu hành chính dịch vụ, khu vực 

bảo vệ 2 của khu di tich lịch sử văn hóa; vùng đệm của các khu di sản thiên nhiên. 

+ Tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động theo Luật bảo vệ 

môi trường và các luật liên quan đối với các dự án đầu tư vào phân khu hành 

chính dịch vụ, khu vực bảo vệ 2 của khu di tich lịch sử văn hóa; vùng đệm của 

các khu di sản thiên nhiên, hàng lang bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích 

khác nhau. 

+ Tăng tỷ lệ hộ gia đình đô thị có nhà vệ sinh tự hoại; các hộ gia đình nông 

thôn có hố xí hợp vệ sinh; tăng cường phân loại rác tại nguồn từ các hộ dân đô 

thị và nông thôn; nâng cao nhận thức, huy động người dân tham gia vào các hoạt 

động giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.  

+ Tăng tỷ lệ rác thải, nước thải tại các khu dân cư đô thị, điểm dân cư nông 

thôn tập trung được thu gom, xử lý đạt các quy chuẩn hiện hành. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định giá trị giới hạn cho 

phép của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ theo hướng nghiêm ngặt 

đối với vùng hạn chế phát thải bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và 

phát triển bình thường của con người, sinh vật theo phân vùng hạn chế phát thải; 

+ Dự án đầu tư mới, mở rộng, nâng công suất trong vùng hạn chế phát thải 

phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường theo hướng nghiêm ngặt. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện giao thông không đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các nội dung nêu trên phải thực 

hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực 

hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ 

môi trường theo phân vùng môi trường, trường hợp không thể đáp ứng được yêu 

cầu bảo vệ môi trường thì phải dừng hoạt động hoặc di dời, chuyển ra khỏi vùng 

hạn chế. 

(iii). Vùng khác: bao gồm các khu vực còn lại. 
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- Là những khu vực được xác định theo cơ sở pháp lý của Luật bảo vệ môi 

trường, các luật có liên quan (các khu vực lân cận vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 

vùng hạn chế phát thải), theo cơ sở khoa học (các khu vực có yếu tố nhậy cảm 

môi trường thấp), theo cơ sở thực tiễn (các khu vực được tỉnh Bình Thuận quy 

hoạch đầu tư phát triển kinh tế xã hội). 

- Mục tiêu phát triển vùng khác là giảm thiểu phát thải ra môi trường khí 

thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động công 

nghiệp bao gồm các khu kinh tế, khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các cơ 

sở khai thác than, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và các hoạt động 

khác góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế tác hại tới sức khỏe cho 

người dân và các hệ sinh thái. 

- Yêu cầu quản lý: vùng khác được quản lý theo quy định tại Luật bảo vệ 

môi trường và các luật liên quan và các yêu cầu đề xuất, như sau: 

+ Dự án đầu tư mới, mở rộng, nâng công suất trong vùng khác phải thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại Luật bảo vệ môi trường, 

bao gồm đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường, cấp 

giấy phép môi trường, giám sát môi trường định kỳ hoặc liên tục cố định theo quy 

định pháp luật; lập hồ sơ thẩm định công nghệ theo Luật thẩm định công nghệ… 

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động công nghiệp, khai thác chế 

biến khoáng sản và hoạt động khác theo Luật bảo vệ môi trường và các luật liên 

quan đối với các dự án đầu tư tại vùng khác. 

+ Trong quá trình vận hành các cơ sở đầu tư tại vùng khác phải đầu tư trang 

thiết bị xử lý chất thải đạt các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, không gây tác động 

xấu đến môi trường, các hệ sinh thái và sức khỏe nhân dân. Các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường phải thực hiện chuyển đổi 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, 

trường hợp không thể đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường thì phải dừng 

hoạt động hoặc di dời, chuyển đổi vị trí tại vùng khác. 

(2). Định hướng xác lập các khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên 

nhiên quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học 

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận, bên cạnh 4 khu 

bảo tồn thiên nhiên hiện nay của tỉnh, xác lập các khu vực đa dạng sinh học cao, 

cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hành lang đa dạng sinh học, cơ sở bảo tồn 

ĐDSH như sau: 

- Khu vực ven biển thuộc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận để 

đảm bảo tiêu chí bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái trong khu vực hành lang. Các dự 
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án phát triển hạ tầng khu vực xung quanh hàng lang cần đảm bảo đồng bộ về hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị. 

- Khu vực rừng ngập mặn thuộc ranh giới giữa 3 phường Phú Thủy, Thanh 

Hải và Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Hiện nay khu rừng ngập mặn này đang 

phục hồi, sinh trưởng rất nhanh; nhiều loại cây cao 3-4m, có những cây 5-6m, tán 

rộng và dày đã thu hút nhiều loại chim, cò đã về trú ngụ tạo nên một không gian 

độc đáo giữa lòng thành phố Phan Thiết. Bên cạnh các chức năng: điều tiết nước 

ngầm, điều hòa sinh thái và khí hậu, sản xuất sinh khối, hạn chế lũ lụt, chắn gió, 

chống xói lở… khu rừng này sẽ là điểm tham quan thú vị thu hút khách du lịch 

khi đến Bình Thuận.  

- Khu vực có cảnh quan sinh thái quan trọng, có nét đẹp độc đáo của thiên 

nhiên, có hệ sinh thái đặc thù: Suối Tiên, Đồi Hồng, Bàu Trắng 

- Nâng cấp dự án “Bảo vệ rùa biển phục vụ phát triển du lịch sinh thái có 

sự tham gia của cộng đồng” thành Trung tâm cứu hộ rùa biển Hòn Cau - cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học, ngoài việc củng cố các bãi ấp rùa đảm bảo đón nhận 

toàn bộ các mẻ trứng từ các vị trí đẻ khác nhau về ương nuôi đến khi nở mà còn 

có khu cứu hộ rùa biển, nuôi các con rùa biển được cứu hộ để thả về biển và phục 

vụ tham quan, du lịch.  

d). Định hướng sử dụng đất phát triển công nghiệp 

Công nghiệp đã, đang và sẽ vẫn là một trong những trụ cột cho sự phát 

triển của tỉnh trong triển vọng quy hoạch. Việc bố trí và sử dụng đất hiệu quả, tiết 

kiệm và bền vững trong phát triển công nghiệp hết sức quan trọng và thực hiện 

theo hướng sau: 

(1). Bố trí đủ, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong phát triển 

công nghiệp.  

(2). Bố trí đất cho phát triển công nghiệp theo hướng hình thành các cụm 

liên kết ngành trong phát triển các khu công nghiệp để phát huy hiệu quả đầu tư 

hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch đảm bảo đồng bộ; hoàn 

chỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và thu hút đầu tư nâng 

cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp (Quy mô và danh mục các khu công nghiệp 

trình bày chi tiết tại Mục 1.1.3, II-Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực). 

(3). Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút những dự án mới theo hướng ưu 

tiên những nhà đầu tư có năng lực mạnh, suất đầu tư cao, công nghệ tiên tiến, 

thân thiện môi trường, tạo được nhiều việc làm, sử dụng đất ít. 

(4). Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai để triển khai các dự án năng lượng 

(nhiệt điện, phong điện, điện mặt trời, khí điện) để Bình Thuận trở thành Trung 

tâm năng lượng mang tầm quốc gia.  
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(5). Triển khai và tổ chức thực hiện tốt hoạt động thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng quặng titan; khai thác hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài nguyên 

với chế biến sâu theo kế hoạch, lộ trình phù hợp, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu 

quả xã hội, bảo vệ môi trường... thu hút đầu tư hình thành Trung tâm chế biến 

quặng sa khoáng titan, gắn chặt với bảo vệ môi trường, cảnh quan. 

e). Định hướng sử dụng đất phát triển đô thị, nông thôn, đất thương 

mại, dịch vụ gắn với các đô thị và điểm dân cư nông thôn 

(1). Căn cứ vào phương án phát triển hệ thống đô thị và nông thôn (chi tiết 

tại Mục V - Phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn), trên cơ sở rà soát thực 

hiện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn trước và chỉ tiêu phân bổ sử dụng 

đất từ quy hoạch đất quốc gia, quỹ đất dành cho phát triển đô thị nông thôn, đất 

thương mại, dịch vụ gắn với các đô thị và điểm dân cư nông thôn được phân bổ để: 

- Tận dụng lợi thế về địa kinh tế hình thành các khu đô thị tập trung, có qui 

mô hợp lý, hình thành các Trung tâm kinh tế của từng vùng, đô thị hóa nông thôn 

và đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp 

và dịch vụ. 

- Tập trung củng cố, đầu tư chiều sâu, nâng chất lượng các đô thị hiện có 

để các đô thị sớm đạt được các tiêu chí theo quy định, ưu tiên phát triển thành 

phố Phan Thiết, thị xã La Gi, hình thành thị xã Phan Rí Cửa, trung tâm huyện lỵ 

Hàm Tân; đồng thời từng bước hình thành và phát triển đô thị một cách hợp lý 

theo nhu cầu thực tế và quy hoạch. 

- Hình thành lên các khu liên hợp đô thị - công nghiệp - dịch vụ để tạo 

chuối hiệu ứng thúc đây hỗ trợ các lĩnh vực cùng phát triển. Điểm nhấn trong thời 

kỳ quy hoạch sẽ là hình thành lên các Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm 

Tân - Lagi tại huyện Hàm Tân và thị xã La Gi; Khu đô thị thông minh gắn với tổ 

hợp du lịch MICE, phát triển cụm liên kết ngành về khoa học công nghệ và đào 

tạo (về công nghệ) kết hợp thể dục thể thao giáo dục và nghỉ dưỡng mang tầm 

khu vực và quốc tế tại huyện Hàm Thuận Nam. Trong đó giai đoạn từ 2021 - 

2030 sẽ cơ bản phát triển trên nền tảng các đô thị hiện hữu, giai đoạn 2030 - 2050 

sẽ phát triển thành các đô thị có tính chất trọng tâm trong hệ thống đô thị của tỉnh. 

- Tổ chức, sắp xếp lại các điểm dân cư nông thôn gắn với quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chuyển dịch kinh tế nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo 

và dịch vụ trong khu vực nông thôn; kết nối khu vực nông thôn với thị trường; xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nông dân nông thôn. 

- Hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ các cơ sở thương mại và 

dịch vụ phục vụ cơ cấu lại kinh tế đô thị và nông thôn, nâng cao hiệu quả kinh tế, 

đòi sống của người dân. 
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(2). Các chỉ tiêu đất đai phát triển đô thị, tổ chức lại dân cư nông thôn, phát 

triển thương mại và dịch vụ được phân bổ, khoanh vùng cụ thể trong Mục IV, 3 - 

Phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất đến năm 2030 dưới đây. 

3. Phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất đến năm 2030  

3.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

Hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) đã được Quốc hội 

thông và đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu cho tỉnh Bình Thuận. 

Thực hiện Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, trong đó phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức 

năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện đã nghiên cứu, tham 

khảo, cập nhật những chủ trương, định hướng trong Quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2021-2025) đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thông qua. Phương án phân 

bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị 

hành chính cấp huyện của tỉnh đã được phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất quốc gia theo đúng các quy định hiện hành nêu trên, cụ thể như sau: 

a). Đất nông nghiệp 

(1). Phương án chung đối với đất nông nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 702.752 ha đất nông nghiệp. 

Diện tích đất nông nghiệp thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất nông nghiệp không thay 

đổi mục đích sử dụng đất là 657.059 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 45.692 ha đất nông nghiệp sang sử dụng vào 

các mục đích phi nông nghiệp, trong đó: 

+ Chuyển sang đất quốc phòng 860 ha; 

+ Chuyển sang đất an ninh 6.502 ha; 

+ Chuyển sang đất khu công nghiệp 1.803 ha; 

+ Chuyển sang đất cụm công nghiệp 1.574 ha; 

+ Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 6.409 ha; 

+ Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 800 ha; 
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+ Chuyển sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 2.280 ha; 

+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 13.496 ha; 

+ Chuyển sang đất ở tại nông thôn 4.865 ha; 

+ Chuyển sang đất ở tại đô thị 2.939 ha; 

+ Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 30 ha; 

+ Chuyển sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 4 ha; 

− Điều chỉnh tăng: tăng thêm 1.159 ha do khai thác đất chưa sử dụng cho 

khoanh nuôi, tái sinh, trồng mới 3 loại rừng và 96 ha đất phi nông nghiệp sang. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 658.314 ha (quốc gia phân bổ 682.131 

ha và cấp tỉnh xác định bổ sung giảm 23.817 ha) đất nông nghiệp, chiếm 83,43 

% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 66.951 ha; Tánh 

Linh 102.367 ha; Phú Qúy 850 ha; Hàm Thuận Nam  94.978 ha; Hàm Thuận Bắc  

118.489 ha; Hàm Tân  43.652 ha; Đức Linh 46.717 ha; Bắc Bình 163.602 ha; TX 

La Gi 12.530 ha và thành phố Phan Thiết 8.177 ha. 

(2). Đất trồng lúa: 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 55.267 ha đất trồng lúa. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 49.231 ha đất trồng lúa, chiếm 6,24% diện 

tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 1.527 ha; Tánh Linh 10.921 ha; 

Hàm Thuận Nam 2.323 ha; Hàm Thuận Bắc 9.794 ha; Hàm Tân 305 ha; Đức Linh 8.299 

ha; Bắc Bình 15.376 ha; thị xã La Gi 685 ha và thành phố Phan Thiết 02 ha. 

Diện tích đất trồng lúa thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình 

Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất trồng lúa không thay đổi 

mục đích sử dụng đất là 49.231 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 6.036 ha đất trồng lúa sang sử dụng vào các 

mục đích phi nông nghiệp 2.662 ha và chuyển sang sử dụng vào các mục đích 

nông nghiệp 3.374 ha. 

(3). Đất rừng phòng hộ: 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 141.130 ha đất rừng phòng hộ. 

Diện tích đất rừng phòng hộ thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất rừng phòng hộ không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 134.128 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 7.003 ha đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp 534 ha, sử dụng vào mục đích nông nghiệp 6.468 ha. 
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− Điều chỉnh tăng: tăng 1.406 ha do đất trồng cây lâu năm chuyển sang 

820 ha và đất rừng sản xuất chuyển sang 500 ha. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 135.533 ha đất rừng phòng hộ, chiếm 

17,18% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 28.229 ha; Tánh 

Linh 13.983 ha; Phú Qúy 132 ha; Hàm Thuận Nam 10.173 ha; Hàm Thuận Bắc 

36.926 ha; Đức Linh 2.474 ha; Bắc Bình 43.571 ha và thành phố Phan Thiết 46 ha. 

(4). Đất rừng đặc dụng: 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 33.932 ha đất rừng đặc dụng. 

Diện tích đất rừng đặc dụng thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất rừng đặc dụng không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 32.468 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 28 ha đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng đặc dụng. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 1.464 ha đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp 189 ha, sử dụng vào mục đích nông nghiệp 1.276 ha. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 32.496 ha đất rừng đặc dụng, chiếm 

4,12% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tánh Linh 14.566 ha; 

Hàm Thuận Nam 17.930 ha. 

(5). Đất rừng sản xuất: 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 165.964 ha đất rừng sản xuất.  

Diện tích đất rừng sản xuất thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất rừng sản xuất không thay 

đổi mục đích sử dụng đất là 154.804 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 11.159 ha đất rừng sản xuất sang sử dụng vào 

các mục đích phi nông nghiệp 2.458  ha và chuyển sang sử dụng vào các loại đất 

nông nghiệp khác 8.701 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 12.160 ha do thực hiện khai thác đất chưa sử dụng, 

đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đưa vào khoanh 

nuôi, tái sinh rừng sản xuất. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 167.415 ha đất rừng sản xuất, chiếm 21,22% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 21.731 ha; Tánh Linh 

37.654 ha; Hàm Thuận Nam 22.405 ha; Hàm Thuận Bắc 28.120 ha; Hàm Tân 4.738 

ha; Đức Linh 3.630 ha; Bắc Bình 46.187 ha; TX La Gi 1.153 ha và thành phố Phan 

Thiết 1.797 ha. 



Bảng 44. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích 

cấp 

quốc 

gia 

phân 

bổ 

Diện 

tích cấp 

tỉnh xác 

định, 

xác 

định bổ 

sung 

Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Tp. 

Phan 

Thiết 

Tx. La 

Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

Hàm 

Tân 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Phú 

Quý 

Tánh 

Linh 

Tuy 

Phong 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7)+...+(…) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

I Loại đất               

1 Đất nông nghiệp NNP 682.131  658.314 8.177 12.530 163.602 46.717 43.652 118.489 94.978 850 102.367 66.951 

 Trong đó:               

1.1 Đất trồng lúa LUA 49.231  49.231 2 685 15.376 8.299 305 9.794 2.323 - 10.921 1.527 

1.2 Đất rừng phòng hộ RPH 135.533  135.533 46 - 43.571 2.474 - 36.926 10.173 132 13.983 28.229 

1.3 Đất rừng đặc dụng RDD 32.496  32.496 - - - - - - 17.930 - 14.566 - 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 167.415  167.415 1.797 1.153 46.187 3.630 4.738 28.120 22.405 - 37.654 21.731 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
RSN 117.487  117.487 - 76 44.129 - - 22.841 13.315 - 37.126 - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 109.053 21.676 130.729 12.671 5.080 21.653 7.878 30.027 15.141 10.399 823 17.471 9.588 

 Trong đó:               

2.1 Đất quốc phòng CQP 12.909 0 12.909 415 80 374 155 10.660 758 154 92 110 111 

2.2 Đất an ninh CAN 17.151 0 17.151 45 5 150 1.036 8.450 15 14 1 7.425 10 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 3.048 0 3.048 52 - 300 - 1.659 350 537 - - 150 

2.4 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh 
DHT 36.108 3.485 39.593 2.806 883 10.006 2.285 2.384 5.012 5.205 366 5.658 4.987 

 Trong đó:               

- Đất giao thông DGT 13.041 67 13.108 1.555 821 2.327 1.268 1.442 1.237 1.575 267 1.180 1.435 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 175 (0) 175 37 17 24 10 13 25 12 6 8 22 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện 

tích 

cấp 

quốc 

gia 

phân 

bổ 

Diện 

tích cấp 

tỉnh xác 

định, 

xác 

định bổ 

sung 

Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Tp. 

Phan 

Thiết 

Tx. La 

Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

Hàm 

Tân 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Phú 

Quý 

Tánh 

Linh 

Tuy 

Phong 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 139 (0) 139 25 26 11 16 5 28 6 2 7 12 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 1.284 0 1.284 246 161 144 86 86 166 178 16 103 98 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 428 51 479 269 26 52 34 15 24 23 8 14 14 

- Đất công trình năng lượng DNL 8.797 0 8.797 134 11 2.702 87 361 2.260 281 23 593 2.345 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 15 0 15 4 3 1 1 1 1 1 0 1 2 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG 4 - 4 - - - - - 4 - - - - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 108 17 125 13 19 30 33 - 14 12 2 1 1 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 292 13 305 36 33 96 15 22 15 5 2 36 45 

3 Đất chưa sử dụng CSD   5.217 269 763 1.322 8 182 719 442 129 64 1.319 

 Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quyu hoạch tỉnh 

  



b). Đất phi nông nghiệp 

(1). Phương án chung 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 82.570 ha đất phi nông nghiệp. 

Diện tích đất phi nông nghiệp thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 

tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất phi nông nghiệp không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 82.474 ha. 

− Điều chỉnh giảm: dự kiến chuyển 96 ha đất phi nông nghiệp do chuyển 

sang sử dụng vào các mục đích nông nghiệp. 

− Điều chỉnh tăng: tăng thêm 48.253 ha được lấy từ đất nông nghiệp 45.692 

ha và khai thác 2.561 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích phi 

nông nghiệp. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 130.729 ha (quốc gia phân bổ 109.053 

ha và cấp tỉnh xác định bổ sung 21.676 ha) đất phi nông nghiệp, chiếm 16,57% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 9.588 ha; Tánh 

Linh 17.471 ha; Phú Qúy 823 ha; Hàm Thuận Nam 10.399 ha; Hàm Thuận Bắc 

15.141 ha; Hàm Tân 30.027 ha; Đức Linh 7.878 ha; Bắc Bình 21.653 ha; TX La 

Gi 5.080 ha và thành phố Phan Thiết 12.671 ha. 

(2). Đất quốc phòng: 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 12.045 ha đất quốc phòng.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 12.909 ha đất quốc phòng, chiếm 

1,64% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 111 ha; Tánh 

Linh 110 ha; Phú Qúy 92 ha; Hàm Thuận Nam 154 ha; Hàm Thuận Bắc 758 ha; 

Hàm Tân 10.660 ha; Đức Linh 155 ha; Bắc Bình 374 ha; TX La Gi 80 ha và thành 

phố Phan Thiết 415 ha. 

Diện tích đất quốc phòng thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất quốc phòng không thay 

đổi mục đích sử dụng đất là 12.041 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 4 ha đất quốc phòng sang sử dụng vào mục đích 

nông nghiệp (rà soát lại quỹ đất quốc phòng, chuyển trả theo hiện trạng sử dụng đất). 

− Điều chỉnh tăng: tăng 860 ha được lấy từ đất nông nghiệp và 06 ha từ đất 

chưa sử dụng cho quy hoạch các công trình sau: 

+ Huyện Bắc Bình tăng thêm 47 ha cho quy hoạch các công trình quốc 

phòng của Ban Chỉ huy quân sự huyện và các công trình của Sư đoàn phòng 
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không 377. 

+ Huyện Đức Linh tăng thêm 13 ha cho quy hoạch các công trình quốc 

phòng của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

+ Huyện Hàm Tân tăng thêm 49 ha cho quy hoạch các công trình quốc 

phòng của Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

+ Huyện Hàm Thuận Bắc dự kiến tăng thêm 399 ha cho quy hoạch các 

công trình của Ban Chỉ huy quân sự huyện, dự án bãi hủy bom mìn, sư đoàn 

phòng không 377, e920 của trường Sỹ quan không quân, đài dẫn đường xa K3 

phục vụ hoạt động của sân bay Phan Thiết và trận địa pháo 1. 

+ Huyện Hàm Thuận Nam dự kiến tăng thêm 46 ha cho quy hoạch các 

công trình quốc phòng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, bệnh viên 175, sư đoàn 

phòng không 367, trạm ra đa 580 vùng 2 Hải quân và các công trình của Ban Chỉ 

huy quân sự huyện. 

+ Huyện Phú Quý dự kiến tăng thêm 54 ha cho quy hoạch các công trình 

thuộc sư đoàn phòng không 377 và các công trình của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

+ Huyện Tánh Linh dự kiến tăng thêm 10 ha cho quy hoạch các công trình 

của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

+ Huyện Tuy Phong dự kiến tăng thêm 67 ha cho quy hoạch các công trình 

của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

+ Thành phố Phan Thiết dự kiến tăng thêm 161 ha cho quy hoạch các công 

trình của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; căn cứ 

chiến đấu và điểm tựa phòng thủ của các đồn biên phòng 440, 444; sư đoàn phòng 

không 377; e920 trường Sỹ quan không quân; doanh trại Đại đội 19 công binh… 

+ Thị xã La Gi dự kiến tăng thêm 20 ha cho quy hoạch thao trường huấn 

luyện và bắn đạt thật; điểm tựa và căn cứ chiến đấu của đồn Biên phòng 456. 

(3). Đất an ninh 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 10.346 ha đất an ninh.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 17.151 ha đất an ninh, chiếm 2,17% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 10 ha; Tánh Linh 

7.425 ha; Phú Qúy 1 ha; Hàm Thuận Nam 14 ha; Hàm Thuận Bắc 15 ha; Hàm 

Tân 8.450 ha; Đức Linh 1.036 ha; Bắc Bình 150 ha; TX La Gi 5 ha và thành phố 

Phan Thiết 45 ha. 

Diện tích đất an ninh thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình 

Thuận cụ thể như sau: 
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− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất an ninh không thay đổi 

mục đích sử dụng đất là 10.346 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 6.805 ha được lấy từ đất nông nghiệp và các loại 

đất phi nông nghiệp khác cho quy hoạch các công trình sau: 

+ Thành phố Phan Thiết dự kiến tăng thêm 26 ha cho xây dựng trụ sở mơi 

của Công An tỉnh với quy mô 19 ha; diên tích còn lại cho các công trình như 

trung tâm đào tạo, huấn luyện PCCC và CNCH; đội PCCC thành phố Phan Thiết 

và trụ sở công an cấp xã. 

+ Thị xã La Gi dự kiến tăng thêm 1 ha cho xây dựng trụ sở công an cấp xã. 

+ Huyện Bắc Bình dự kiến tăng thêm 3 ha cho xây dựng trụ sở công an cấp 

xã. 

+ Huyện Đức Linh dự kiến tăng thêm 115 ha cho xây dựng trụ sở công an 

cấp xã. 

+ Huyện Hàm Tân dự kiến tăng thêm 74 ha cho xây dựng trụ sở công an 

cấp xã. 

+ Huyện Hàm Thuận Bắc dự kiến tăng thêm 4 ha cho xây dựng trụ sở công 

an cấp xã. 

+ Huyện Hàm Thuận Nam dự kiến tăng thêm 1 ha cho xây dựng trụ sở 

công an cấp xã. 

+ Huyện Phú Quý dự kiến tăng thêm 1 ha xây dựng trụ sở công an cấp xã. 

+ Huyện Tánh Linh dự kiến tăng thêm 6.574 ha cho xây dựng trụ sở công 

an cấp xã. 

+ Huyện Tuy Phong dự kiến tăng thêm 7 ha cho xây dựng các công trình 

an ninh trên địa bàn. 

+ Ngoài ra theo định hướng phát triển lưc lượng chính quy đến cấp cơ sở 

nên trong kỳ quy hoạch dự kiến bố trí diện tích dự phòng cho việc mở rộng và 

xây mới tru sở công an xã đạt chuẩn từ 1.000 - 2.000 m2/xã tùy điều kiện quỹ đất 

của mỗi đia bàn. 

(4). Đất khu công nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 1.089 ha đất khu công nghiệp.  

Điều chỉnh tăng 1.959 ha được lấy từ đất nông nghiệp 1.803 ha; các loại 

đất phi nông nghiệp 126 ha và khai thác 30 ha đất chưa sử dụng cho quy hoạch 

mới, mở rộng các khu công nghiệp sau: 

+ Mở rộng Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông 

Bình tại huyện Bắc Bình từ 300 ha lên 550 ha. 
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+ Quy hoạch các khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 1, 2); Khu công 

nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 trong Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân 

- La Gi và Khu công nghiệp Đông Bắc Phan Thiết (trên địa bàn xã Hồng Sơn và 

xã Hồng Liên huyện Hàm Thuận Bắc). Theo quy mô của dự án Khu công nghiệp 

- đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi thì ngoài hai khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 

Sơn Mỹ 2 sẽ nằm trong ranh giới phát triển của dự án thì phần còn lại có tổng 

diện tích khoảng 4.400 ha sẽ được tỉnh huy động nguồn lực xã hội hóa để xây 

dựng khu liên hợp này giai đoạn từ nay đến 2030 và định hướng đến 2050. 

(5). Đất phát triển hạ tầng 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 26.981 ha đất phát triển hạ tầng. 

Diện tích đất phát triển hạ tầng thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 

tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất phát triển hạ tầng không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 26.887 ha. 

− Điều chỉnh giảm: dự kiến chuyển 94 ha đất phát triển hạ tầng sử dụng 

vào các loại đất phi nông nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 14.859 ha được lấy từ đất nông nghiệp 13.496 ha, 

các loại đất phi nông nghiệp 149 ha và khai thác 1.214 ha đất chưa sử dụng đưa 

vào phát triển hạ tầng. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 39.593 (quốc gia phân bổ 36.108 ha và 

cấp tỉnh xác định bổ sung 3.485 ha) ha đất phát triển hạ tầng, chiếm 5,02% diện 

tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 4.987 ha; Tánh Linh 

5.658 ha; Phú Qúy 366 ha; Hàm Thuận Nam 5.205 ha; Hàm Thuận Bắc 5.012 ha; 

Hàm Tân 2.384 ha; Đức Linh 2.285 ha; Bắc Bình 10.006 ha; TX La Gi 883 ha và 

thành phố Phan Thiết 2.806 ha. 

Trong đó: 

(i). Đất giao thông 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 10.051 ha đất giao thông. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 13.108 ha (quốc gia phân bổ 13.041 ha 

và cấp tỉnh xác định bổ sung 67 ha) đất giao thông, chiếm 1,66% diện tích tự 

nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 1.435 ha; Tánh Linh 1.180 ha; 

Phú Qúy 267 ha; Hàm Thuận Nam 1.575 ha; Hàm Thuận Bắc 1.237 ha; Hàm Tân 

1.442 ha; Đức Linh 1.268 ha; Bắc Bình 2.327 ha; TX La Gi 821 ha và thành phố 

Phan Thiết 1.555 ha. 

Diện tích đất giao thông thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình 
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Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất giao thông không thay 

đổi mục đích sử dụng đất là 10.014 ha. 

− Điều chỉnh giảm: dự kiến giảm 37 ha do chuyển sang sử dụng vào các 

loại đất phi nông nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 3.094 ha được lấy từ đất nông nghiệp 3.010 ha, đất 

phi nông nghiệp 35 ha và khai thác 50 ha đất chưa sử dụng đưa vào nâng cấp, mở 

rộng và làm mới các công trình giao thông, cụ thể như sau: 

+ Thành phố Phan Thiết tăng thêm 253 ha cho quy hoạch các tuyến đường 

xuống biển (cạnh khu du lịch Bảo Việt), tuyến trục ven biển ĐT 719B (đoạn Phan 

Thiết - Kê Gà); tuyến Hàm Kiệm - Tiến Thành; đường vào sân bay Phan Thiết; 

đường ĐT 711; đường và cầu Văn Thánh; mở rộng đường ĐT 715, đường Nguyễn 

Văn Linh, đường Lê Duẩn (giai đoạn 2), đường Nguyễn Trãi nối dài, đường Tú 

Luông, cảng cá Phan Thiết… 

+ Thị xã La Gi tăng thêm 326 ha cho làm mới tuyến tránh ĐT 719 và 

cầu qua sông Dinh, bến xe La Gi và bố trí quỹ đất cho mở rộng, làm mới các 

công trình giao thông khác. 

+ Huyện Bắc Bình tăng 748 ha cho làm mới tuyến đường cao tốc phân 

đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, mở rộng Quốc lộ 28B, tuyến đường dọc kênh 

chính qua Hàm Thuận Bắc - Bắc Bình - Phan Thiết và bố trí quỹ đất cho mở 

rộng, làm mới các công trình giao thông khác. 

+ Huyện Đức Linh tăng 215 ha cho mở rộng tuyến Mê Pu - Đa Kai, 

Đông Hà - Gia Huynh và bố trí quỹ đất cho mở rộng, làm mới các công trình 

giao thông.  

+ Huyện Hàm Tân tăng 329 ha cho mở rộng các tuyến đường trung tâm 

đô thị Tân Nghĩa, đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải và bố trí quỹ đất cho 

mở rộng, làm mới các công trình giao thông khác.  

+ Huyện Hàm Thuận Bắc tăng 188 ha cho làm mới tuyến tránh Quốc lộ 

28, tuyến từ trung tâm huyện ra Quốc lộ 1A, đường ĐT 711 và bố trí quỹ đất 

cho mở rộng, làm mới các công trình giao thông khác. 

+ Huyện Hàm Thuận Nam tăng thêm 346 ha cho mở rộng tuyến ĐT 718 

(đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), làm mới tuyến ĐT 719B (đoạn từ 

Phan Thiết - Kê Gà) và bố trí quỹ đất cho mở rộng, làm mới các công trình 

giao thông. 

+ Huyện Phú Quý tăng thêm 110 ha cho làm mới tuyến đường vành đai 

quanh đảo Phú Quý, đường vào sân bay Phú Quý và bố trí quỹ đất cho mở 

rộng, làm mới các công trình giao thông khác. 
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+ Huyện Tánh Linh tăng thêm 182 ha cho làm mới tuyến đường 720 đi 

thôn Bàu Cim, tuyến tránh thị trấn Lạc Tánh, mở rộng ĐT 717, làm mới tuyến 

Đông Hà - Gia Huynh và bố trí quỹ đất cho mở rộng, làm mới các công trình 

giao thông. 

+ Huyện Tuy Phong tăng thêm 359 ha cho làm mới tuyến 706B đi Bình 

Thạnh, tuyến từ Quốc lộ 1A đi chùa Cổ Thạch, tuyến đường ven biển, tuyến 

cao tốc Bắc Nam và bố trí quỹ đất cho mở rộng, làm mới các công trình giao 

thông. 

(ii). Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 89 ha đất xây dựng cơ sở văn hóa. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 175 ha đất xây dựng cơ sở văn hóa, 

chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 22 

ha; Tánh Linh 8 ha; Phú Qúy 6 ha; Hàm Thuận Nam 12 ha; Hàm Thuận Bắc 25 

ha; Hàm Tân 13 ha; Đức Linh 10 ha; Bắc Bình 24 ha; TX La Gi 17 ha và thành 

phố Phan Thiết 37 ha. 

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa 

không thay đổi mục đích sử dụng đất là 88 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 81 ha được lấy từ đất nông nghiệp và 5 ha đất phi 

nông nghiệp cho xây dựng mới các công trình văn hóa, cụ thể như sau: 

+ Xây dựng nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Hàm Tân, diện tích 1 ha; 

+ Xây dựng thư viện huyện Tuy Phong, diện tích 1 ha; 

+ Xây dựng nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh tại thành phố 

Phan Thiết, diện tích 35 ha. 

+ Mở rộng trung tâm văn hóa thị xã La Gi, diện tích tăng thêm 0,60 ha; 

+ Quy hoạch quỹ đất 50 ha cho xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(iii). Đất xây dựng cơ sở y tế 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 70 ha đất xây dựng cơ sở y tế.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 139 ha đất xây dựng cơ sở y tế, chiếm 

0,02% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 12 ha; Tánh 

Linh 7 ha; Phú Qúy 2 ha; Hàm Thuận Nam 6 ha; Hàm Thuận Bắc 28 ha; Hàm 

Tân 5 ha; Đức Linh 16 ha; Bắc Bình 11 ha; thị xã La Gi 26 ha và thành phố Phan 
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Thiết 25 ha. 

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 

tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất xây dựng cơ sở y tế 

không thay đổi mục đích sử dụng đất là 70 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 69 ha được lấy từ đất nông nghiệp cho xây dựng 

mới các công trình y tế, cụ thể như sau: 

+ Xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn (huyện Bắc Bình), 

diện tích 4 ha 

+ Mở rộng trung tâm y tế huyện và các phòng khám đa khoa trên địa bàn 

huyện Đức Linh, diện tích 2 ha 

+ Mở rộng bệnh viện huyện Tánh Linh, diện tích 1 ha 

+ Xây dựng trung tâm y tế huyện, trung tâm y tế dự phòng Phan Rí Cửa 

(dự kiến chia tách huyện), diện tích 5 ha 

+ Mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh (thành phố Phan Thiết) diện tích 2 ha 

+ Xây dựng bệnh viện sản nhi, bệnh viện da liễu, mắt, tâm thần và bệnh 

viện đa khoa chất lượng cao tại thành phố Phan Thiết, diện tích 8 ha 

+ Xây dựng Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tại thành phố 

Phan Thiết, diện tích 0,50 ha. 

+ Quy hoạch quỹ đất 47 ha cho xây dựng mới, mở rộng các công trình y 

tế trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(iv). Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 642 ha đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 1.284 ha đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy 

Phong 98 ha; Tánh Linh 103 ha; Phú Qúy 16 ha; Hàm Thuận Nam 178 ha; Hàm 

Thuận Bắc 166 ha; Hàm Tân 86 ha; Đức Linh 86 ha; Bắc Bình 144 ha; thị xã La 

Gi 161 ha và thành phố Phan Thiết 246 ha.  

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo thay đổi trong kỳ quy 

hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo không thay đổi mục đích sử dụng đất là 634 ha. 

− Điều chỉnh giảm: diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo dự 

kiến chuyển 8 ha sang sử dụng vào các mục đích khác. 
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− Điều chỉnh tăng: tăng 650 ha được lấy từ đất nông nghiệp 633 ha và khai 

thác 14 ha chưa sử dụng cho xây dựng mới các công trình giáo dục và đào tạo, cụ 

thể như sau: 

+ Xây dựng trường Trung cấp Đại Việt Bình Thuận tại huyện Hàm Tân, 

diện tích 5 ha; 

+ Xây dựng trung tâm dạy nghề lái xe Thanh Long Đỏ tại huyện Hàm 

Tân, diện tích 2 ha; 

+ Xây dựng trường Trung học cơ sở nộit trú Minh Nghĩa (huyện Hàm 

Thuận Bắc), diện tích 3 ha. 

+ Xây dựng trường Phổ thông có nhiều cấp học tại huyện Tuy Phong, 

diện tích 3 ha 

+ Xây dựng trường Trung cấp nghề công lập Phan Rí Cửa (huyện Tuy 

Phong), diện tích 5 ha 

+ Xây dựng trường THPT tai Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong), diện tích 

3,5 ha 

+ Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe loại II 

Quyết Thắng (huyện Tuy Phong), diện tích 7 ha 

+ Xây dựng Trung tâm dạy nghề tư thục Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong), 

diện tích 3 ha. 

+ Xây dựng trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận (thành phố Phan 

Thiết), diện tích 40 ha 

+ Xây dựng trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới loại 1 (thị xã 

La Gi), diện tích 5 ha. 

+ Xây dựng trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi, diện tích 6 ha. 

+ Bố trí quỹ đất 25 ha cho xây dựng trường cao đẳng tại thị xã La Gi. 

+ Xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe cơ giới 

loại 1 tại thị xã La Gi, diện tích 5 ha. 

+ Quy hoạch quỹ đất 340 ha cho mở rộng, làm mới các cơ sở giáo dục - 

đào tạo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(v). Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 205 ha đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 479 ha (quốc gia phân bổ 428 ha và 

cấp tỉnh xác định bổ sung 51 ha) đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, chiếm 

0,06% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 14 ha; Tánh 
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Linh 14 ha; Phú Qúy 8 ha; Hàm Thuận Nam 23 ha; Hàm Thuận Bắc 24 ha; Hàm 

Tân 15 ha; Đức Linh 34 ha; Bắc Bình 52 ha; thị xã La Gi 26 ha và thành phố Phan 

Thiết 269 ha.  

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao thay đổi trong kỳ quy hoạch 

2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất xây dựng cơ thể dục thể 

thao không thay đổi mục đích sử dụng đất là 202 ha. 

− Điều chỉnh giảm: giảm 03 ha đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao sang 

sử dụng vào các mục đích khác. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 274 ha được lấy từ đất nông nghiệp và khai thác 3 

ha đất chưa sử dụng cho xây dựng mới các công trình thể dục thể thao trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(vi). Đất công trình năng lượng 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 5.104 ha đất công trình năng lượng. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 8.797 ha đất công trình năng lượng, 

chiếm 1,11% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 2.345 

ha; Tánh Linh 593 ha; Phú Qúy 23 ha; Hàm Thuận Nam 281 ha; Hàm Thuận Bắc 

2.260 ha; Hàm Tân 361 ha; Đức Linh 87 ha; Bắc Bình 2.702 ha; thị xã La Gi 11 

ha và thành phố Phan Thiết 134 ha. 

Diện tích đất công trình năng lượng thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất công trình năng lượng 

không thay đổi mục đích sử dụng đất là 5.104 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 3.693 ha được lấy từ đất nông nghiệp 3.203 ha, 

đất phi nông nghiệp 30 ha và khai thác 640 ha đất chưa sử dụng đưa vào quy 

hoạch các công trình năng lượng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(vii). Đất công trình bưu chính viễn thông 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 13 ha đất công trình bưu chính, viễn thông. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 15 ha đất công trình bưu chính, viễn 

thông, tăng 02 ha so với năm 2020. 

(viii). Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận không có đất xây dựng kho dự trữ quốc gia. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 4 ha đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 
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được phân bổ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 

(ix). Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 93 ha đất có di tích lịch sử - văn hóa.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 125 ha (quốc gia phân bổ 108 ha và 

cấp tỉnh xác định bổ sung 17 ha) đất có di tích lịch sử - văn hóa, chiếm 0,02% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 1 ha; Tánh Linh 

1 ha; Phú Qúy 2 ha; Hàm Thuận Nam 12 ha; Hàm Thuận Bắc 14 ha; Đức Linh 

33 ha; Bắc Bình 30 ha; thị xã La Gi 19 ha và thành phố Phan Thiết 13 ha.  

Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 

- 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất có di tích lịch sử - văn 

hóa không thay đổi mục đích sử dụng đất là 93 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 32 ha được lấy từ đất nông nghiệp tu bổ, phục hồi 

và công nhận các khu di tích tỉnh ủy; di tích bia Tân Nông, bia Chiến Thắng 

(huyện Hàm Thuận Bắc) và mở rộng các di tích tại thị xã La Gi. 

(x). Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 148 ha đất bãi thải, xử lý chất thải. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 305 ha (quốc gia phân bổ 292 ha và 

cấp tỉnh xác định bổ sung 13 ha) đất bãi thải, xử lý chất thải, chiếm 0,04% diện 

tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 45 ha; Tánh Linh 36 ha; 

Phú Qúy 2 ha; Hàm Thuận Nam 5 ha; Hàm Thuận Bắc 15 ha; Hàm Tân 22 ha; Đức 

Linh 15 ha; Bắc Bình 96 ha; thị xã La Gi 33 ha và thành phố Phan Thiết 36 ha. 

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải 

không thay đổi mục đích sử dụng đất là 148 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng 157 ha được lấy từ đất nông nghiệp cho quy hoạch 

các bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải tập trung, cụ thể như sau: 

+ Mở rộng Bãi xử lý rác thải Sông Bình (huyện Bắc Bình), diện tích 12 ha. 

+ Mở rộng các nhà máy xử lý rác tập trung tại xã Hàm Trí (huyện Hàm 

Thuận Bắc), diện tích 6 ha 

+ Mở rộng bãi rác Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam), diện tích 2 ha. 

+ Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Gia An (huyện Tánh Linh), diện 
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tích 12 ha 

+ Xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Bắc Bình và các khu xử lý chất thải 

trên địa bàn huyện Tuy Phong với tổng diện tích 57 ha. 

+ Quy hoạch quỹ đất mở rộng các bãi thải, khu xử lý chất thải tại thành 

phố Phan Thiết, diện tích 48 ha 

+ Xây dựng Khu xử lý nước thải Tân Phước tại thị xã La Gi, diện tích 7 ha. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận còn 8.938 ha đất chưa sử dụng.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận 5.222 ha đất chưa sử dụng, chiếm 0,66 % 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 1.319 ha; Tánh 

Linh 64 ha; Phú Qúy 129 ha; Hàm Thuận Nam 442 ha; Hàm Thuận Bắc 719 ha; 

Hàm Tân 182 ha; Đức Linh 8 ha; Bắc Bình 1.322 ha; thị xã La Gi 763 ha và thành 

phố Phan Thiết 269 ha. 

Diện tích đất chưa sử dụng được thay đổi trong thời kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất không thay đổi mục đích 

sử dụng đất là 5.217 ha. 

− Điều chỉnh giảm: khai thác 3.720 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

cho các mục đích khác, trong đó: 

+ Đưa vào trồng cây lâu năm 486 ha. 

+ Đưa vào khoanh nuôi, tái sinh, trồng rừng 623 ha. 

+ Đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp 2.561 ha. 

3.1.2. Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ theo nhu cầu cấp tỉnh 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 238.814 ha đất trồng cây lâu năm.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 208.523 ha đất trồng cây lâu năm, 

chiếm 26,43% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 

8.748 ha; Tánh Linh 24.059 ha; Phú Qúy 227 ha; Hàm Thuận Nam 38.220 ha; 

Hàm Thuận Bắc 33.186 ha; Hàm Tân 31.058 ha; Đức Linh 29.981 ha; Bắc Bình 

29.785 ha; thị xã La Gi 8.216 ha và thành phố Phan Thiết 5.044 ha. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 

tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất trồng cây lâu năm không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 193.483 ha. 
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− Điều chỉnh giảm: chuyển 45.331 ha đất trồng cây lâu năm sang sử dụng 

vào các mục đích phi nông nghiệp 34.052 ha và chuyển sang các loại đất nông 

nghiệp khác 11.279 ha. 

− Điều chỉnh tăng: tăng thêm 15.040 ha được lấy từ đất trồng lúa 3.199 ha, 

đất rừng phòng hộ 1.767 ha, đất rừng đặc dụng 380 ha, đất rừng sản xuất 8.195 

ha, đất hạ tầng 8 ha và khai thác 486 ha đất chưa sử dụng cho mở rộng các vùng 

trồng cây ăn quả trên địa bàn các huyện, thành phố. 

b). Đất phi nông nghiệp 

(1). Đất cụm công nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 493 ha đất cụm công nghiệp.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 2.125 ha đất cụm công nghiệp, chiếm 

0,27% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 78 ha; Tánh 

Linh 484 ha; Phú Qúy 24 ha; Hàm Thuận Nam 25 ha; Hàm Thuận Bắc 64 ha; 

Hàm Tân 345 ha; Đức Linh 785 ha; Bắc Bình 68 ha; thị xã La Gi 211 ha và thành 

phố Phan Thiết 42 ha. 

Diện tích đất cụm công nghiệp thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 

tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất cụm công nghiệp không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 493 ha. 

− Điều chỉnh giảm: giảm 1 ha đất cụm công nghiệp chuyển sang các mục 

đích khác. 

− Điều chỉnh tăng: tăng thêm 1.632 ha được lấy từ các loại đất nông nghiệp 

1.574 ha, phi nông nghiệp 14 ha và khai thác 44 ha đất chưa sử dụng cho quy 

hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(2). Đất thương mại, dịch vụ 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 5.747 ha đất thương mại, dịch vụ. Trong 

thời kỳ quy hoạch với định hướng rõ ràng về ưu tiên cho phát triển đô thị kết hợp 

với công nghiệp và dịch vụ cũng như đô thị thông minh kết hợp dịch vụ nghỉ 

dưỡng đã được trình bày rất rõ trong quan điểm phát triển và định hướng phát 

triển của tỉnh, diện tích đất thương mại dịch vụ của tỉnh sẽ có sự biến động mạnh 

với việc hình thành lên hai khu liên hợp là Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - 

dịch vụ Hàm Tân - La Gi trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi và Khu đô 

thị trí tuệ thông minh nhân tạo công nghệ cao kết hợp thể dục thể thao giáo dục 

và nghỉ dưỡng quốc tế trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 
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Diện tích đất thương mại, dịch vụ thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 

tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất thương mại, dịch vụ 

không thay đổi mục đích sử dụng đất là 5.559 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 188 ha đất thương mại, dịch vụ sang các loại 

đất phi nông nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: chuyển 6.509 ha đất nông nghiệp, 13 ha đất phi nông 

nghiệp và khai thác 552 ha đất chưa sử dụng cho quy hoạch các công trình thương 

mại, dịch vụ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

+ Huyện Bắc Bình tăng thêm 2.492 ha cho quy hoạch các khu nghĩ dưỡng 

sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí TMS Hòa Thắng Resot Golff Links, khu nông 

thị du lịch Du bai, khu phức hợp dịch vụ du lịch và bất động sản du lịch, khu du 

lịch nghĩ dưỡng xã hội kết hợp trồng rừng sinh thái… 

+ Huyện Đức Linh tăng thêm 101 ha cho quy hoạch khu thương mại thị 

trấn Võ Xu, khu du lịch sinh thái thác Ba Tầng, khu du lịch nghỉ dưỡng văn hóa 

sinh thái Canh nông và các công trình thương mại, dịch vụ khác. 

+ Huyện Hàm Tân tăng thêm 677 ha cho quy hoạch các công trình thương 

mại, dịch vụ. 

+ Huyện Hàm Thuận Bắc tăng thêm 1.200 ha cho quy hoạch khu du lịch 

Hàm Thuận - Đa Mi và quỹ đất chuyển mục đích sử dụng thương mại, dịch vụ. 

+ Huyện Hàm Thuận Nam tăng thêm 328 ha cho quy hoạch mỏ Gò Dinh, 

khu du lịch sinh thái vườn và nghỉ dưỡng (chân núi Tà Cú), khu du lịch Honey 

Beach, bước đầu hình thành các phân khu trong khu đô thị trí tuệ thông minh 

nhân tạo nhân tạo công nghệ cao kết hợp thể dục thể thao giáo dục và nghỉ dưỡng 

quốc tế và diện tích còn lại là do chuyển sang mục đích sử dụng thương mại, dịch 

vụ. 

+ Huyện Phú Quý tăng thêm 78 ha cho quy hoạch các khu thương mại du 

lịch, dịch vụ như Long Hải, Triều Dương, Phú Quý,.. 

+ Huyện Tánh Linh tăng thêm 164 ha cho quy hoạch các công trình thương 

mại, dịch vụ. 

+ Huyện Tuy Phong tăng thêm 370 ha cho quy hoạch trung tâm logistics 

Bình Thuận, trung tâm dịch vụ Vĩnh Tân, siêu thị Vĩnh Tân,… 

+ Thành phố Phan Thiết tăng thêm 862 ha cho quy hoạch các khu phức 

hợp Mũi Né, khu du lịch dã ngoại Bồng Lai - Tiên Cảnh, khu du lịch Hải An, khu 

thương mại dự án sân golf Hòn Rơm,… 
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+ Thị xã La Gi tăng thêm 514 ha cho quy hoạch quỹ đất thương mại ven 

đường Hùng Vương, khu thương mại phường Tân Phước, Tân Thiện, khu du lịch 

Lan anh và chuyển mục đích sử dụng thương mại, dịch vụ. 

+ Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 12.533 ha đất thương mại, dịch vụ, 

chiếm 1,59% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 746 

ha; Tánh Linh 172 ha; Phú Qúy 81 ha; Hàm Thuận Nam 995 ha; Hàm Thuận Bắc 

1.331 ha; Hàm Tân 784 ha; Đức Linh 112 ha; Bắc Bình 3.633 ha; thị xã La Gi 

789 ha và thành phố Phan Thiết 3.889 ha. 

(3). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 834 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.  

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thay đổi trong kỳ quy hoạch 

2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đất là 820 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 14 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp các 

loại đất phi nông nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: chuyển 800 ha đất nông nghiệp, 6 ha đất phi nông 

nghiệp và khai thác 15 ha đất chưa sử dụng đưa vào quy hoạch nhà máy, cơ sở 

sản xuất kinh doanh ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện 

Bắc Bình 65 ha, Đức Linh 11 ha, Hàm Tân 85 ha, Hàm Thuận Bắc 10 ha, Hàm 

Thuận Nam 188 ha, Phú Quý 3 ha, Tánh Linh 79 ha, Tuy Phong 95 ha, thị xã 

La Gi 135 ha và thành phố Phan Thiết 18 ha. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 1.642 ha đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp, chiếm 0,21% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy 

Phong 335 ha; Tánh Linh 102 ha; Phú Qúy 16 ha; Hàm Thuận Nam 172 ha; Hàm 

Thuận Bắc 50 ha; Hàm Tân 195 ha; Đức Linh 302 ha; Bắc Bình 211 ha; thị xã La 

Gi 57 ha và thành phố Phan Thiết 201 ha. 

(4). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 1.694 ha đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.  

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản nghiệp thay đổi trong kỳ 

quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản không thay đổi mục đích sử dụng đất là 1.692 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 3 ha đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản  

sang các loại đất phi nông nghiệp khác. 
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− Điều chỉnh tăng: chuyển 2.280 ha đất nông nghiệp, đất phi nông nông 

nghiệp 117 ha và khai thác 288 ha đất chưa sử dụng đưa vào quy hoạch nhà 

máy, cơ sở hạ tầng, khu khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 4.378 ha đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản, chiếm 0,55% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy 

Phong 269 ha; Hàm Thuận Nam 245 ha; Hàm Thuận Bắc 110 ha; Đức Linh 31 

ha; Bắc Bình 2.650 ha; thị xã La Gi 47 ha và thành phố Phan Thiết 997 ha. 

(5). Đất phát triển hạ tầng 

(i). Đất thủy lợi 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 7.477 ha đất thủy lợi.  

Diện tích đất thủy lợi thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình 

Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất thủy lợi không thay đổi 

mục đích sử dụng đất là 7.440 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 37 ha đất thuỷ lợi sang các loại đất phi nông 

nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: chuyển 5.757 ha đất nông nghiệp; 78 ha các loại đất phi 

nông nghiệp và 502 ha đất chưa sử dụng đưa vào xây dựng mới, mở rộng các 

công trình thủy lợi (hồ thủy lợi, đập dâng, kênh mương tiêu, thoát nước, công 

trình cấp nước sinh hoạt,…) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 13.776 ha đất thủy lợi, chiếm 1,75% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 259 ha; Tánh Linh 

3.582 ha; Phú Qúy 6 ha; Hàm Thuận Nam 2.607 ha; Hàm Thuận Bắc 593 ha; 

Hàm Tân 1.774 ha; Đức Linh 572 ha; Bắc Bình 4.139 ha; thị xã La Gi 170 ha; 

thành phố Phan Thiết 74 ha. 

(ii). Đất cơ sở tôn giáo 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 296 ha đất cơ sở tôn giáo.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 313 ha đất cơ sở tôn giáo, chiếm 0,04% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 28 ha; Tánh Linh 

20 ha; Phú Qúy 2 ha; Hàm Thuận Nam 39 ha; Hàm Thuận Bắc 39 ha; Hàm Tân 

75 ha; Đức Linh 33 ha; Bắc Bình 20 ha; thị xã La Gi 30 ha và thành phố Phan 

Thiết 28 ha.  

Diện tích đất cơ sở tôn giáo thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 



552 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất cơ sở tôn giáo không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 291 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 5 ha đất cơ sở tôn giáo sang các loại đất phi 

nông nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: chuyển 22 ha đất nông nghiệp cho mở rộng các cơ sở 

tôn giáo trên cơ sở các huyện Hàm Tân 7 ha, Hàm Thuận Bắc 9 ha, thị xã La Gi 

2 ha và thành phố Phan Thiết 4 ha. 

(iii). Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 2.792 ha đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng.  

Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng thay đổi 

trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không thay đổi mục đích sử dụng đất là 2.787 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 5 ha đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng sang các loại đất phi nông nghiệp khác. 

− Điều chỉnh tăng: chuyển 370 ha các loại đất nông nghiệp và khai thác 5 

ha đất chưa sử dụng cho mở rộng, làm mới các nghĩa trang trên địa bàn các huyện, 

thị xã, thành phố… 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 3.162 ha đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, chiếm 0,40% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa 

bàn các huyện Tuy Phong 724 ha; Tánh Linh 113 ha; Phú Qúy 26 ha; Hàm Thuận 

Nam 464 ha; Hàm Thuận Bắc 580 ha; Hàm Tân 142 ha; Đức Linh 123 ha; Bắc 

Bình 443 ha; thị xã La Gi 162 ha và thành phố Phan Thiết 385 ha. 

(6). Đất ở tại nông thôn 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 7.032 ha đất ở tại nông thôn.  

Diện tích đất ở tại nông thôn thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh 

Bình Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất ở tại nông thôn không 

thay đổi mục đích sử dụng đất là 6.754 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 278 ha đất ở tại nông thôn sang sử dụng vào 

các mục đích khác. 

− Điều chỉnh tăng: chuyển 4.865 ha các loại đất nông nghiệp, 12 ha đất phi 
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nông nghiệp và khai thác 45 ha đất phi nông nghiệp sang quy hoạch mới các điểm 

dân cư nông thôn, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tại, tái định cư trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 11.675 ha đất ở tại nông thôn, chiếm 

1,48% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 1.061 ha; 

Tánh Linh 682 ha; Phú Qúy 213 ha; Hàm Thuận Nam 1.130 ha; Hàm Thuận Bắc 

2.809 ha; Hàm Tân 1.153 ha; Đức Linh 948 ha; Bắc Bình 1.350 ha; thị xã La Gi 

922 ha và thành phố Phan Thiết 1.408 ha. 

(7). Đất ở tại đô thị 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 3.303 ha đất ở tại đô thị.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 6.512 ha đất ở tại đô thị, chiếm 0,83% 

diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 388 ha; Tánh Linh 

152 ha; Hàm Thuận Nam 165 ha; Hàm Thuận Bắc 1.280 ha; Hàm Tân 266 ha; 

Đức Linh 778 ha; Bắc Bình 393 ha; thị xã La Gi 761 ha và thành phố Phan Thiết 

2.329 ha. 

Diện tích đất ở tại đô thị thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình 

Thuận cụ thể như sau: 

− Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất ở tại đô thị không thay 

đổi mục đích sử dụng đất là 3.300 ha. 

− Điều chỉnh giảm: chuyển 3 ha đất ở tại đô thị sang sử dụng vào các mục 

đích khác. 

− Điều chỉnh tăng: trong kỳ quy hoạch diện tích đất ở tại đô thị tăng thêm 

2.939 ha được lấy từ đất nông nghiệp và 274 ha đất phi nông nghiệp cho mở rộng, 

quy hoạch mới các khu đô thị, khu dân cư đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố. 

(8). Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 228 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 255 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

chiếm 0,03% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 18 

ha; Tánh Linh 16 ha; Phú Qúy 6 ha; Hàm Thuận Nam 20 ha; Hàm Thuận Bắc 22 

ha; Hàm Tân 33 ha; Đức Linh 36 ha; Bắc Bình 28 ha; thị xã La Gi 36 ha và thành 

phố Phan Thiết 40 ha.  

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan thay đổi trong kỳ quy hoạch 2021 - 

2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 
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- Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 

không thay đổi mục đích sử dụng đất là 225 ha. 

- Điều chỉnh giảm: chuyển 3 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan sang sử dụng 

vào các mục đích khác. 

- Điều chỉnh tăng: tăng thêm 30 ha được lấy từ đất nông nghiệp cho quy 

hoạch mới, mở rộng trụ sở các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

(9). Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Năm 2020, tỉnh Bình Thuận có 42 ha đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 43 ha đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 7 ha; Tánh Linh 3 ha; Phú 

Qúy 1 ha; Hàm Thuận Nam 3 ha; Hàm Thuận Bắc 13 ha; Hàm Tân 3 ha; Bắc 

Bình 2 ha; thị xã La Gi 2 ha và thành phố Phan Thiết 7 ha.  

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp thay đổi trong kỳ quy 

hoạch 2021 - 2030 tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau: 

- Không thay đổi mục đích sử dụng: diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đất là 40 ha. 

- Điều chỉnh giảm: chuyển 2 ha đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

sang sử dụng vào các mục đích khác. 

- Điều chỉnh tăng: tăng thêm 4 ha được lấy từ đất nông nghiệp cho mở 

rộng, xây dựng các tổ chức sự nghiệp tại huyện Hàm Thuận Bắc 3 ha (mở rộng 

kho dự trữ quốc gia), Tuy Phong 2 ha và thành phố Phan Thiết 1 ha (mở rộng trụ 

sở quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên, trạm cứu hộ ven biển và trụ sở làm việc của khối 

mặt trận và các tổ chức đoàn thể).  



Bảng 45. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 theo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực theo đơn vị hành chính 

cấp huyện  (Đơn vị tính: ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TP 

Phan 

Thiết 

TX La 

Gi 

Huyện 

Bắc 

Bình 

Huyện 

Đức 

Linh 

Huyện 

Hàm 

Tân 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Huyện 

Phú 

Qúy 

Huyện 

Tánh 

Linh 

Huyện 

Tuy 

Phong 

1 Đất nông nghiệp NNP            

1.1 Đất trồng cây lâu năm CLN 208.523 5.044 8.216 29.785 29.981 31.058 33.186 38.220 227 24.059 8.748 

2 Đất phi nông nghiệp PNN            

2.1 Đất cụm công nghiệp SKN 2.125 42 211 68 785 345 64 25 24 484 78 

2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12.533 3.889 789 3.633 112 784 1.331 995 81 172 746 

2.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.642 201 57 211 302 195 50 172 16 102 335 

2.4 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 4.378 997 47 2.650 31 - 110 245 - - 296 

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh 
DHT            

- Đất thủy lợi DTL 13.776 74 170 4.139 572 1.774 593 2.607 6 3.582 259 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 313 28 30 20 33 75 39 39 2 20 28 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 3.162 385 162 443 123 142 580 464 26 113 724 

2.6 Đất ở tại nông thôn ONT 11.675 1.408 922 1.350 948 1.153 2.809 1.130 213 682 1.061 

2.7 Đất ở tại đô thị ODT 6.512 2.329 761 393 778 266 1.280 165 - 152 388 

2.8 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 255 40 36 28 36 33 22 20 6 16 18 

2.9 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 43 7 2 2 - 3 13 3 1 3 7 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 



3.2. Phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất theo khu chức 

năng 

Căn cứ vào phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 

3020; phương án phát triển của các ngành, địa phương và đặc điểm và điều kiện 

tự nhiên trên địa bàn tỉnh... phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất theo 

khu chức năng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 như sau:   

(1). Khu sản xuất nông nghiệp 

Với quan điểm xây dựng nền nông nghiệp phát triển với mục tiêu coi trọng 

chất lượng và hiểu quả, thân thiện với môi trường, gắn sản lượng nông sản với 

công nghiệp chế biến và kết nối với thị trường; xây dựng vùng sản xuất tập trung, 

hình thành các vùng cây chuyên canh nhằm phát huy hiệu quả các loại cây trồng 

thế mạnh, chủ lực của tỉnh, chú trọng xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm 

nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP.  

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận dự kiến có 262.105 ha đất khu sản xuất 

nông nghiệp, chiếm 33,22% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện 

Tuy Phong 15.806 ha; Tánh Linh 35.151 ha; Phú Qúy 227 ha; Hàm Thuận Nam 

39.121 ha; Hàm Thuận Bắc 43.437 ha; Hàm Tân 31.458 ha; Đức Linh 38.391 ha; 

Bắc Bình 44.474 ha; thị xã La Gi 8.894 ha và thành phố Phan Thiết 5.148 ha. 

(2). Khu lâm nghiệp 

Việc bảo vệ và phát triển rừng phải dựa trên nền tảng là quản lý và sử dụng 

bền vững tài nguyên rừng, đảm bảo an ninh môi trường, bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học, thực hiện hiệu quả chức năng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, 

chống xói mòn, giữ nguồn nước, góp phần giảm nghèo khu vực nông thôn và 

miền núi. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 335.444 ha đất khu lâm nghiệp, chiếm 

42,51% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 49.960 ha; 

Tánh Linh 66.203 ha; Phú Qúy 132 ha; Hàm Thuận Nam 50.507 ha; Hàm Thuận 

Bắc 65.046 ha; Hàm Tân 4.738 ha; Đức Linh 6.103 ha; Bắc Bình 89.758 ha; thị 

xã La Gi 1.153 ha và thành phố Phan Thiết 1.843 ha. 

(3). Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 33.727 ha đất khu bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học, chiếm 4,25% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố trên địa 

bàn các huyện Hàm Thuận Nam 19.132 ha; Tánh Linh 14.595 ha. 

(4). Khu, cụm công nghiệp 

Trên cơ sở các lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, địa mạo,… 

tỉnh đã quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tập trung. Việc quy hoạch này để 

vừa thuận tiện cho việc quản lý, thu hút đầu tư, thu hút lao động và giảm thiểu 
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tác hại do ô nhiễm môi trường.  

Khu phát triển công nghiệp của tỉnh bao gồm toàn bộ khu vực quy hoạch 

các khu công nghiệp và cụm công nghiệp với tổng diện tích là 5.173 ha, chiếm 

0,66% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy Phong 228 ha; Tánh 

Linh 484 ha; Phú Qúy 24 ha; Hàm Thuận Nam 562 ha; Hàm Thuận Bắc 415 ha; 

Hàm Tân 2.004 ha; Đức Linh 785 ha; Bắc Bình 368 ha; thị xã La Gi 211 ha và 

thành phố Phan Thiết 94 ha.  

Diện tích đất khu phát triển công nghiệp của tỉnh tăng mạnh trong thời kỳ 

quy hoạch gắn liền với việc hình thành Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm 

Tân - La Gi trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Đồng thời định hướng 

đến 2030 sẽ hình thành khu công nghiệp Đông Bắc Phan Thiết trên địa bàn huyện 

Hàm Thuận Bắc. 

(5). Phát triển thương mại - dịch vụ 

Bố trí quỹ đất để phân bố hợp lý mạng lưới cơ sở dịch vụ, nhất là mạng 

lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn, mạng lưới chợ, mạng lưới ngân hàng và hệ thống 

khách sạn trên địa bàn. Tập trung khai thác tốt nhất lợi thế về du lịch biển và các 

di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các sản phẩm đặc trưng, xây dựng sản phẩm 

du lịch đặc thù của Bình Thuận như du lịch khám phá, du lịch văn hóa, sinh thái, 

nghỉ dưỡng, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 12.532 ha đất khu thương mại, dịch vụ, 

chiếm 1,58% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố trên địa bàn các huyện Tuy 

Phong 746 ha; Tánh Linh 172 ha; Phú Qúy 81 ha; Hàm Thuận Nam 995 ha; Hàm 

Thuận Bắc 1.331 ha; Hàm Tân 784 ha; Đức Linh 112 ha; Bắc Bình 3.633 ha; thị 

xã La Gi 789 ha và thành phố Phan Thiết 3.889 ha. 

Diện tích đất khu thương mại dịch vụ của tỉnh gắn liền với việc hình thành 

các khu phức hợp của trong Khu đô thị trí tuệ thông minh nhân tạo nhân tạo công 

nghệ cao kết hợp thể dục thể thao giáo dục và nghỉ dưỡng quốc tế trên địa bàn 

huyện Hàm Thuận Nam và Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân 

- La Gi trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. 

(6). Đất khu dân cư nông thôn 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận 61.200 ha đất khu dân cư nông thôn (trong 

đó có 7.008 ha đất ở tại nông thôn), chiếm 7,71% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân 

bố trên đia bàn các huyện Tuy Phong 1.171 ha; Tánh Linh 4.443 ha; Phú Quý 353 

ha; Hàm Thuận Nam 3.875 ha; Hàm Thuận Bắc 9.385 ha; Hàm Tân 16.099 ha; 

Đức Linh 810 ha; Bắc Bình 2.693 ha; thị xã La Gi 19.516 ha và thành phố Phan 

Thiết 2.855 ha. 

Đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận 61.200 ha đất khu dân cư nông thôn (trong 

đó có 7.008 ha đất ở tại nông thôn), chiếm 7,71% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân 
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bố trên đia bàn các huyện Tuy Phong 1.171 ha; Tánh Linh 4.443 ha; Phú Qúy 353 

ha; Hàm Thuận Nam 3.875 ha; Hàm Thuận Bắc 9.385 ha; Hàm Tân 16.099 ha; 

Đức Linh 810 ha; Bắc Bình 2.693 ha; thị xã La Gi 19.516 ha và thành phố Phan 

Thiết 2.855 ha. 

3.3. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo loại đất đến từng 

đơn vị hành chính cấp huyện 

Trên cơ sở phương án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2021-2030, tiềm năng đất đai và các quan điểm, định hướng sử dụng đất, 

nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các địa phương... phương án phân 

bổ các chỉ tiêu sử dụng đất đến đơn vị hành chính cấp huyện đến 2030 của tỉnh 

Bình Thuận như sau: 

3.3.1. Thành phố Phan Thiết 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, thành phố Phan Thiết có 12.330 ha đất nông nghiệp, trong quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến 

chuyển 4.153 ha đất nông nghiệp và khai thác 269 ha đất chưa sử dụng vào các 

mục đích phi nông nghiệp. 

Dự kiến đến năm 2030, thành phố Phan Thiết còn 8.177 ha đất nông 

nghiệp, chiếm 39,22% diện tích tự nhiên của thành phố, trong đó: 

− Đất trồng lúa có 22 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, thực giảm 115 

ha so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm có  5.044  ha, chiếm 24,19 % diện tích tự nhiên, 

thực giảm 2.445 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 46 ha, chiếm 0,22% diện tích tự nhiên, không thay 

đổi so với năm 2020. 

− Đất trồng rừng sản xuất có 1.797 ha, chiếm 8,62 % diện tích tự nhiên, 

thực giảm 1.209 ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, thành phố Phan Thiết có 8.464 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến 

trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận dự kiến tăng thêm 4.207 ha cho mở rộng, 

làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu đô thị, các khu 

du lịch… 

Đến năm 2030, thành phố Phan Thiết có 12.671 ha đất phi nông nghiệp, 

chiếm 60,78% diện tích tự nhiên, trong đó: 
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− Đất quốc phòng có 415 ha, chiếm 1,99% diện tích tự nhiên, tăng 161 ha 

so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 45 ha, chiếm 0,22% diện tích tự nhiên, tăng 26 ha so với 

năm 2020. 

− Đất khu công nghiệp có 52 ha, chiếm 0,25% diện tích tự nhiên. 

− Đất cụm công nghiệp có 42 ha, chiếm 0,20% diện tích tự nhiên, tăng 25 

ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 3.889 ha, chiếm 18,65% diện tích tự nhiên, 

tăng 862 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 201 ha, chiếm 0,97% diện tích tự 

nhiên. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 997 ha, chiếm 4,78% diện tích 

tự nhiên, tăng 110 ha so với năm 2020 

− Đất phát triển hạ tầng có 2.806 ha, chiếm 13,46% diện tích tự nhiên, tăng 

769 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn 1.408 ha, chiếm 6,75% diện tích tự nhiên, tăng 1.063 

ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 2.329 ha, chiếm 11,17% diện tích tự nhiên, tăng 1.084 

ha so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 40 ha, chiếm 0,19% diện tích tự nhiên. 

− Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 7 ha. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, thành phố Phan Thiết có 322 ha đất chưa sử dụng, dự kiến đến 

năm 2030 đưa vào khai thác 269 ha đưa vào sử dụng cho các mục đích nông 

nghiệp và phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, thành phố Phan Thiết còn 54 ha đất chưa sử dụng, chiếm 

0,26% diện tích tự nhiên. 

3.3.2. Thị xã La Gi 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, Thị xã La Gi có 14.721 ha đất nông nghiệp; dự kiến chuyển 

2.191 ha các loại đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 

và khai thác 763 ha đất chưa sử dụng để sử dụng vào các mục đích nông nghiệp. 
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Đến năm 2030, Thị xã La Gi có 12.530 ha đất nông nghiệp, chiếm 71.15% 

diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 658 ha, chiếm 3,89% diện tích tự nhiên, giảm 685 ha 

so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm còn 8.216 ha, chiếm 46,66% diện tích tự nhiên, 

giảm 1.544 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất có 1.153 ha, chiếm 6,55% diện tích tự nhiên, giảm 704  

ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, Thị xã La Gi có 2.798 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến tăng 

thêm 2.282 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các khu đô thị… đến năm 2030, Thị xã La Gi có 5.080 ha đất phi nông nghiệp, 

chiếm 28,85% diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 80 ha, chiếm 0,45% diện tích tự nhiên của thành phố, 

tăng 20 ha so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 5 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên của thành phố, tăng 

1 ha so với năm 2020. 

− Đất cụm công nghiệp có 211 ha, chiếm 1,2% diện tích tự nhiên, tăng 159 

ha so với năm 2020 

− Đất thương mại, dịch vụ có 789 ha, chiếm 4,48% diện tích tự nhiên, tăng 

514 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 57 ha, chiếm 0,32% diện tích tự 

nhiên. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 47 ha, chiếm 0,27% diện tích 

tự nhiên, tăng 23 ha so với năm 2020. 

− Đất phát triển hạ tầng có 883 ha, chiếm 5,02% diện tích tự nhiên. 

− Đất ở tại nông thôn có 922 ha, chiếm 5,24% diện tích tự nhiên, tăng 549 

ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 761 ha, chiếm 4,32% diện tích tự nhiên, tăng 245 ha 

so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 36 ha, chiếm 0,2% diện tích tự nhiên, 

tăng 12 ha so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 02 ha, chiếm 0,01% diện 

tích tự nhiên. 
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c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, Thị xã La Gi có 845 ha đất chưa sử dụng, dự kiến đến năm 

2030 đưa vào khai thác 763 ha đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp 

và phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, Thị xã La Gi còn 91 ha đất chưa sử dụng, chiếm 0,52% 

diện tích tự nhiên. 

3.3.3. Huyện Tuy Phong 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Tuy Phong có 68.850 ha đất nông nghiệp; trong kỳ quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến: Chuyển 1.898 ha các loại đất nông nghiệp sang 

sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khai thác 1.319 ha đất chưa sử dụng 

vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Tuy Phong còn 66.951 ha đất nông nghiệp, chiếm  

87,47% diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 1.527 ha, chiếm 1,99% diện tích tự nhiên, giảm 1.365 

ha so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm còn 8.748 ha, chiếm 11,43% diện tích tự nhiên, 

giảm 1.500 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 28.229 ha, chiếm 36,88% diện tích tự nhiên, giảm 

147 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất có 21.731 ha, chiếm 28,39% diện tích tự nhiên tăng 

1.052 ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Tuy Phong có 6.653 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến 

tăng thêm 2.935 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Tuy Phong có 9.588 ha đất phi 

nông nghiệp, chiếm 12,53% diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 111 ha, chiếm 0,15% diện tích tự nhiên, tăng 67 ha 

so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 10 ha, tăng 7 ha so với năm 2020, chiếm 0,01% diện tích 

tự nhiên. 

− Đất khu công nghiệp có 150 ha, chiếm 0,20% diện tích tự nhiên. 



562 

− Đất cụm công nghiệp có 78 ha, chiếm 0,10% diện tích tự nhiên, tăng 74 

ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 746 ha, chiếm 0,97% diện tích tự nhiên, tăng 

370 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 335 ha, tăng 174 ha so với năm 

2020, chiếm 0,44% diện tích tự nhiên. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 296 ha, tăng 74 ha so với năm 

2020, chiếm 0,39% diện tích tự nhiên 

− Đất phát triển hạ tầng có 4.987 ha, chiếm 6,52% diện tích tự nhiên, tăng 

1.854 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 1.061 ha, chiếm 1,39% diện tích tự nhiên, tăng 

117 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 388 ha, chiếm 0,51% diện tích tự nhiên, tăng 43 ha so 

với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 18 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, 

không thay đổi so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 7 ha, chiếm 0,01% diện 

tích tự nhiên, không thay đổi so với năm 2020. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Tuy Phong có 2.356 ha đất chưa sử dụng, dự kiến trong 

kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận cần khai thác 1.319 ha đất chưa sử dụng đưa vào 

sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Tuy Phong còn 1.037 ha đất chưa sử dụng, chiếm 

1,35% diện tích tự nhiên. 

3.3.4. Huyện Bắc Bình 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Bắc Bình có 172.371 ha đất nông nghiệp; trong kỳ quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến: Chuyển 8.769 ha các loại đất nông nghiệp sang 

sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp và khai thác 1.322 ha đất chưa sử dụng 

để sử dụng vào các mục đích nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Bắc Bình còn 163.602 ha đất nông nghiệp, chiếm 

88,31% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 15.376 ha, chiếm 8,30% diện tích tự nhiên, giảm 947 

ha so với năm 2020. 
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− Đất trồng cây lâu năm có 29.785 ha, chiếm 16,08% diện tích tự nhiên, 

giảm 5.462 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 43.571 ha, chiếm 23,52 % diện tích tự nhiên, giảm 

3.430 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất là 46.187 ha, chiếm 24,93% diện tích tự nhiên, tăng 

2.058 ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Bắc Bình có 11.396 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến tăng 

thêm 10.257 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Bắc Bình có 21.653 ha đất phi nông 

nghiệp, chiếm 11,69% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 374 ha, chiếm 0,20% diện tích tự nhiên, tăng 47 ha 

so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 150 ha, chiếm 0,08% diện tích tư nhiên, tăng 3 ha so với 

năm 2020. 

− Đất khu công nghiệp có 300 ha, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên, diện 

tích không thay đổi so với năm 2020. 

− Đất cụm công nghiệp có 68 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên, tăng 68 

so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 3.633 ha, chiếm 1,96% diện tích tự nhiên, 

tăng 2.492 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 211 ha, chiếm 0,11% diện tích tự 

nhiên, tăng 136 ha so với năm 2020. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 2.650  ha, chiếm 1,43% diện 

tích tự nhiên, tăng 2.172  ha so với năm 2020. 

− Đất phát triển hạ tầng có 10.006 ha, chiếm 5,40 % diện tích tự nhiên, 

tăng  3.826 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 1.350  ha, chiếm 0,73% diện tích tự nhiên, tăng 

326 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 393 ha, chiếm 0,21% diện tích tự nhiên, tăng 101 ha 

so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 28 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, 

tăng 3 ha so với năm 2020. 

c). Đất chưa sử dụng 
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Năm 2020, huyện Bắc Bình có 2.810  ha, dự kiến trong kỳ quy hoạch tỉnh 

Bình Thuận cần khai thác 1.322 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các 

mục đích nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Bắc Bình còn 1.488 ha đất chưa sử dụng, chiếm 

0,80% diện tích tự nhiên. 

3.3.5. Huyện Hàm Thuận Bắc 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Hàm Thuận Bắc có 124.118 ha đất nông nghiệp; trong 

kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến: Chuyển 5.629 ha các loại đất nông nghiệp 

sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Bắc còn 118.489 ha đất nông nghiệp, 

chiếm 88,67% diện tích tự nhiên, thực giảm 5.629 ha so với năm 2020, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 9.794 ha, chiếm 7,33% diện tích tự nhiên, giảm 763 ha 

so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm còn 33.186 ha, chiếm 24,83% diện tích tự nhiên, 

giảm 4.464 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 36.926 ha, chiếm 27,63% diện tích tự nhiên, giảm 

2.223 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất có 28.120 ha, chiếm 21,04% diện tích tự nhiên, tăng 

2.317 ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Hàm Thuận Bắc có 9.184 ha đất phi nông nghiệp, dự 

kiến tăng thêm 5.957 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Bắc có 15.141 

ha đất phi nông nghiệp, chiếm 11,33% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 758  ha, chiếm 0,57% diện tích tự nhiên, tăng 399 ha 

so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 15 ha, tăng 4 ha so với năm 2020, chiếm 0,01% diện tích 

tự nhiên. 

− Đất khu công nghiệp có 350 ha, chiếm 0,26% diện tích tự nhiên, tăng 

300 ha so với năm 2020. Diên tích đất khu công nghiêp tăng do trong kỳ dư kiến 

hình thành khu đô thi Đông Bắc Phan Thiết trên đia bàn 02 xã Hồng Liêm và xã 

Hồng sơn cả huyện. 
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− Đất cụm công nghiệp có 64 ha, chiếm 0,05% diện tích tự nhiên, tăng 64 

ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 1.331 ha, chiếm 1,00 % diện tích tự nhiên, 

tăng 1.200 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 50 ha, tăng 10 ha so với năm 2020, 

chiếm 0,04% diện tích tự nhiên. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 110 ha, tăng 101 ha so với 

năm 2020, chiếm 0,08% diện tích tự nhiên. 

− Đất phát triển hạ tầng có  5.012 ha, chiếm 1,35% diện tích tự nhiên, tăng 

578 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 2.809 ha, chiếm 2,10% diện tích tự nhiên, tăng 

1.338 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 1.280 ha, chiếm 0,96% diện tích tự nhiên, tăng 1.038 

ha so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 22 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, 

tăng 2 ha so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 13 ha, chiếm 0,01% diện 

tích tự nhiên, không thay đổi so với năm 2020. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Hàm Thuận Bắc có 1046 ha đất chưa sử dụng, dự kiến 

trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận cần khai thác 719 ha đất chưa sử dụng đưa 

vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Bắc còn 327 ha đất chưa sử dụng, chiếm 

0,24% diện tích tự nhiên. 

3.3.6. Huyện Hàm Thuận Nam 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Hàm Thuận Nam có 97.848 ha đất nông nghiệp; trong 

kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến: Chuyển 2.870 ha các loại đất nông nghiệp 

sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khai thác 442 ha đất chưa sử 

dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Nam còn 94.978 ha đất nông nghiệp, 

chiếm 90,13 % diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 2.323 ha, chiếm 2,20% diện tích tự nhiên, giảm 189 ha 

so với năm 2020. 
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− Đất trồng cây lâu năm còn 38.220 ha, chiếm 36,27 % diện tích tự nhiên, 

tăng 71 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 10.173 ha, chiếm 9,65% diện tích tự nhiên, tăng 

648 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng đặc dụng có 17.930 ha, chiếm 17,02% diện tích tự nhiên, giảm 

1.359 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất có 22.405 ha, chiếm 21,26% diện tích tự nhiên, giảm 

1.665 ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Hàm Thuận Nam có 6.984 ha đất phi nông nghiệp, dự 

kiến tăng thêm 3.415 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Nam có  10.399 

ha đất phi nông nghiệp, chiếm 9,87 % diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 154 ha, chiếm 0,15% diện tích tự nhiên, tăng 46 ha 

so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 14 ha, tăng 1 ha so với năm 2020, chiếm 0,01% diện tích 

tự nhiên. 

− Đất khu công nghiệp có 537 ha, chiếm 0,51% diện tích tự nhiên, không 

thay đổi so với năm 2020 

− Đất cụm công nghiệp có 25 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, tăng 25 

ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 995 ha, chiếm 0,94% diện tích tự nhiên, tăng 

328 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 172 ha, tăng 116 ha so với năm 

2020, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 245 ha, chiếm 0,23% diện tích 

tự nhiên tăng 184 ha so với năm 2020. 

− Đất phát triển hạ tầng có 5.205 ha, chiếm 4,94% diện tích tự nhiên, tăng 

1.967 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 1.130 ha, chiếm 1,07% diện tích tự nhiên, tăng 

237 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 165 ha, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên, tăng 65 ha so 

với năm 2020. 
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− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 20 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, 

không thay đổi so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 03 ha. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Hàm Thuận Nam có 987 ha đất chưa sử dụng, dự kiến 

trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận cần khai thác 442 ha đất chưa sử dụng đưa 

vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Nam còn 545 ha đất chưa sử dụng, 

chiếm 0,52% diện tích tự nhiên. 

3.3.7. Huyện Tánh Linh 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Tánh Linh có 112.614 ha đất nông nghiệp; trong kỳ quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến đến năm 2030, huyện Tánh Linh còn 102.367 ha 

đất nông nghiệp, chiếm 85,42 % diện tích tự nhiên, giảm 10.247 ha so với năm 

2020, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 10.921 ha, chiếm 9,11% diện tích tự nhiên, giảm 917 

ha so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm là 24.059 ha, chiếm 20,08% diện tích tự nhiên, 

giảm 8.586 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 13.983 ha, chiếm 11,67% diện tích tự nhiên, giảm 

368 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng đặc dụng có 14.566 ha, chiếm 12,15% diện tích tự nhiên, giảm 

77 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất có 37.654 ha, chiếm 31,42% diện tích tự nhiên, giảm 

44 ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Tánh Linh có 7.122 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến tăng 

thêm 10.349 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Tánh Linh có 17.471 ha đất phi nông 

nghiệp, chiếm 14,58% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 110 ha, chiếm 0,09% diện tích tự nhiên. 

− Đất an ninh có 97.425 ha, tăng 6.574 ha so với năm 2020, chiếm 6,20% 

diện tích tự nhiên. 
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− Đất cụm công nghiệp có 484 ha, chiếm 0,40% diện tích tự nhiên, tăng 

407 ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 172 ha, chiếm 0,14% diện tích tự nhiên, tăng 

164 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 102 ha, tăng 58 ha so với năm 

2020, chiếm 0,08% diện tích tự nhiên. 

− Đất phát triển hạ tầng có 5.658 ha, chiếm  4,72 % diện tích tự nhiên, tăng  

2.635 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 682 ha, chiếm 0,57% diện tích tự nhiên, tăng 74 

ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 152 ha, chiếm 0,13% diện tích tự nhiên, tăng 67 ha so 

với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 16 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Tánh Linh có 167 ha đất chưa sử dụng, dự kiến trong kỳ 

quy hoạch tỉnh Bình Thuận cần khai thác 64 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

cho các mục đích phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Tánh Linh còn 103 ha đất chưa sử dụng, chiếm 

0,09% diện tích tự nhiên. 

3.3.8. Huyện Đức Linh 

a). Đất nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Đức Linh có 49.109 ha đất nông nghiệp; dự kiến chuyển 

2.392 ha các loại đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 

và khai thác 8 ha đất chưa sử dụng để sử dụng vào các mục đích nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Đức Linh còn 46.717 ha đất nông nghiệp, chiếm 

85,57 % diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 8.299 ha, chiếm 15,20% diện tích tự nhiên, giảm 918 

ha so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm còn 29.981 ha, chiếm 54,92% diện tích tự nhiên, 

giảm 2.106 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 2.474 ha, chiếm 4,53 % diện tích tự nhiên, giảm 

76 ha so với năm 2020. 

−  Đất rừng sản xuất có 3.630 ha, chiếm 6.65% diện tích tự nhiên, tăng 119 

ha so với năm 2020. 
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b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Đức Linh có 5.486 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến tăng 

thêm 2.392 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Đức Linh có 7.878 ha đất phi nông 

nghiệp, chiếm 14,43% diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 155 ha, chiếm 0,28% diện tích tự nhiên, tăng 13 ha 

so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 1.036 ha, chiếm 1,90% diện tích tự nhiên, tăng 115 ha so 

với năm 2020.  

− Đất cụm công nghiệp có 785 ha, chiếm 1,44% diện tích tự nhiên, tăng 

549 ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 112 ha, chiếm 0,21% diện tích tự nhiên, tăng 

101 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 302 ha, chiếm 0,55% diện tích tự 

nhiên, tăng 183 ha so với năm 2020. 

− Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 31 ha, chiếm 0,06% diện tích 

tự nhiên, tăng 18 ha so với năm 2020. 

− Đất phát triển hạ tầng có 2.285 ha, chiếm 4,19 % diện tích tự nhiên, tăng 

464 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 948 ha, chiếm 174% diện tích tự nhiên, tăng 223 

ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại đô thị có 778 ha, chiếm 1,43% diện tích tự nhiên, tăng 526 ha 

so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 36 ha, chiếm 0,07% diện tích tự nhiên, 

giảm 1 ha so với năm 2020. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Đức Linh có 8 ha, dự kiến trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình 

Thuận cần khai thác 8 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích 

nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Đức Linh không còn đất chưa sử dụng. 

3.3.9. Huyện Hàm Tân 

a). Đất nông nghiệp 
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Năm 2020, huyện Hàm Tân có 49.597 ha đất nông nghiệp; trong kỳ quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến: Chuyển 5.944 ha các loại đất nông nghiệp và 

khai thác 182 ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Hàm Tân có 43.652 ha đất nông nghiệp, chiếm 

59,25% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất trồng lúa còn 305 ha, chiếm 0,41% diện tích tự nhiên, giảm 530 ha 

so với năm 2020. 

− Đất trồng cây lâu năm còn 31.058 ha, chiếm 42,15% diện tích tự nhiên, 

giảm 4.058 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng sản xuất có 4.738 ha, chiếm 6,43% diện tích tự nhiên, tăng 473 

ha so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Hàm Tân có 24.028 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến tăng 

thêm 5.999 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Hàm Tân có 30.027 ha đất phi nông 

nghiệp, chiếm 40,75 % diện tích tự nhiên, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 10.660 ha, chiếm 14,47 % diện tích tự nhiên, tăng 49 

ha so với năm 2020. 

− Đất an ninh có 8.450 ha, chiếm 11,47% diện tích tự nhiên, tăng 74 ha so 

với năm 2020. 

− Đất khu công nghiệp có 1.659 ha, chiếm 2,25% diện tích tự nhiên, toàn 

bô diện tích đất khu công nghiệp tăng trong kỳ do định hướng hình thành các tổ 

hợp ban đầu của Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi mà khởi 

đầu là các khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 cùng các khu đo thị dịch vụ 

sẽ được hình thành trong kỳ quy hoạch này. 

− Đất cụm công nghiệp có 345 ha, chiếm 0,47% diện tích tự nhiên, tăng 

237 ha so với năm 2020 . 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Hàm Tân có 236 ha đất chưa sử dụng, dự kiến khai thác 

182 ha để đưa vào sử dụng cho các mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật. 

Đến năm 2030, huyện Hàm Tân còn 54 ha đất chưa sử dụng, chiếm 0,07% 

diện tích tự nhiên. 

3.3.10. Huyện Phú Quý 

a). Đất nông nghiệp 
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Năm 2020, huyện Phú Quý có 1.194 ha đất nông nghiệp; trong kỳ quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận, dự kiến đến năm 2030, huyện Phú Quý còn 850 ha đất 

nông nghiệp, chiếm 50,82% diện tích tự nhiên, giảm 344 ha so với năm 2020, 

trong đó: 

− Đất trồng cây lâu năm là 227 ha, chiếm 13,57% diện tích tự nhiên, giảm 

196 ha so với năm 2020. 

− Đất rừng phòng hộ có 132 ha, chiếm 7,92% diện tích tự nhiên, giảm 2 ha 

so với năm 2020. 

b). Đất phi nông nghiệp 

Năm 2020, huyện Phú Quý có 456 ha đất phi nông nghiệp, dự kiến tăng 

thêm 367 ha cho mở rộng, làm mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các khu đô thị… đến năm 2030, huyện Phú Quý có 823 ha đất phi nông 

nghiệp, chiếm 49,18% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó: 

− Đất quốc phòng có 92 ha, chiếm 5,52% diện tích tự nhiên. 

− Đất an ninh có 1 ha, không thay đổi so với năm 2020, chiếm 0,07% diện 

tích tự nhiên. 

− Đất cụm công nghiệp có 24 ha, chiếm 1,41% diện tích tự nhiên, tăng 23 

ha so với năm 2020. 

− Đất thương mại, dịch vụ có 81 ha, chiếm 4,84% diện tích tự nhiên, tăng 

78 ha so với năm 2020. 

− Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 16 ha, tăng 9 ha so với năm 2020, 

chiếm 0,94% diện tích tự nhiên. 

− Đất phát triển hạ tầng có 366 ha, chiếm 21,87% diện tích tự nhiên, tăng 

150 ha so với năm 2020. 

− Đất ở tại nông thôn có 213 ha, chiếm 12,73% diện tích tự nhiên, tăng44 

ha so với năm 2020. 

− Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 6 ha, chiếm 0,36% diện tích tự nhiên. 

c). Đất chưa sử dụng 

Năm 2020, huyện Phú Quý có 152 ha đất chưa sử dụng, dự kiến trong kỳ 

quy hoạch tỉnh Bình Thuận cần khai thác 129 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử 

dụng cho các mục đích phi nông nghiệp. 

Đến năm 2030, huyện Phú Quý còn 23 ha đất chưa sử dụng, chiếm 1,38% 

diện tích tự nhiên.  



Bảng 46. Phương án phân bổ sử dụng đất đến năm 2030 theo đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: ha) 

 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Phan 

Thiết 
La Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

 Hàm 

Tân 

 Hàm 

Thuận 

Bắc 

 Hàm 

Thuận 

Nam 

 Phú 

Quý 

 Tánh 

Linh 

 Tuy 

Phong 

I Loại đất              

1 Đất nông nghiệp NNP  658,314   8,177   12,530  163,602   46,717   43,652  118,489   94,978   850 102,367   66,951  

1.1 Đất trồng lúa LUA  49,231   2   685   15,376   8,299   305   9,794   2,323   -   10,921   1,527  

 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 

 48,931   104   678   14,688   8,411   399   10,251   901   -   11,092   2,407  

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN  208,523   5,044   8,216   29,785   29,981   31,058   33,186   38,220   227   24,059   8,748  

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH  135,533   46   -   43,571   2,474   -   36,926   10,173   132   13,983   28,229  

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD  32,496   -   -   -   -   -   -   17,930   -   14,566   -  

1.5 Đất rừng sản xuất RSX  167,415   1,797   1,153   46,187   3,630   4,738   28,120   22,405   -   37,654   21,731  

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
RSN  

 117,487   -   76   44,129   -   -   22,841   13,315   -   37,126   -  

2 Đất phi nông nghiệp PNN  130,729   12,671   5,080   21,653   7,878   30,027   15,141   10,399   823   17,471   9,588  

2.1 Đất quốc phòng CQP  12,909   0   12,909   415   80   374   155   10,660   758   154   92  

2.2 Đất an ninh CAN  17,151   0   17,151   45   5   150   1,036   8,450   15   14   1  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK  3,048   0   3,048   52   -   300   -   1,659   350   537   -  

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 

 

 2,125   2,125   42   211   68   785   345   64   25   24  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 

 

 12,533   12,533   3,889   789   3,633   112   784   1,331   995   81  
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Phan 

Thiết 
La Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

 Hàm 

Tân 

 Hàm 

Thuận 

Bắc 

 Hàm 

Thuận 

Nam 

 Phú 

Quý 

 Tánh 

Linh 

 Tuy 

Phong 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 

 

 1,642   1,642   201   57   211   302   195   50   172   16  

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 

 

 4,378   4,378   997   47   2,650   31   -   110   245   -  

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh 
DHT 

 36,108   3,485   39,593   2,806   883   10,006   2,285   2,384   5,012   5,205   366  

- Đất giao thông DGT 

           

- Đất thủy lợi DTL  13,041   67   13,108   1,555   821   2,327   1,268   1,442   1,237   1,575   267  

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 

 

 13,776   13,776   74   170   4,139   572   1,774   593   2,607   6  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  175   (0)  175   37   17   24   10   13   25   12   6  

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 

 139   (0)  139   25   26   11   16   5   28   6   2  

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 

 1,284   0   1,284   246   161   144   86   86   166   178   16  

- Đất công trình năng lượng DNL  428   51   479   269   26   52   34   15   24   23   8  

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 

 8,797   0   8,797   134   11   2,702   87   361   2,260   281   23  

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG  

 15   0   15   4   3   1   1   1   1   1   0  

- Đất cơ sở tôn giáo TON  4   -   4   -   -   -   -   -   4   -   -  

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 

 

 313   313   28   30   20   33   75   39   39   2  

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 

 

 3,162   3,162   385   162   443   123   142   580   464   26  
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Phan 

Thiết 
La Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

 Hàm 

Tân 

 Hàm 

Thuận 

Bắc 

 Hàm 

Thuận 
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Quý 

 Tánh 

Linh 

 Tuy 

Phong 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  108   17   125   13   19   30   33   -   14   12   2  

- Đất danh lam thắng cảnh DDL  292   13   305   36   33   96   15   22   15   5   2  

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 

 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 

 

 11,675   11,675   1,408   922   1,350   948   1,153   2,809   1,130   213  

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 

 

 6,512   6,512   2,329   761   393   778   266   1,280   165   -  

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 

 

 255   255   40   36   28   36   33   22   20   6  

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

 

 43   43   7   2   2   -   3   13   3   1  

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,057 6,057 269 763 1,557 8 136 719 793 129 64 

II Khu chức năng              

1 Khu sản xuất nông nghiệp KNN  262,105   262,105   5,148  8,894  44,474  38,391  31,458  43,437  39,121  227  35,151  

2 Khu lâm nghiệp KLM 335,444  335,444  1,843  1,153  89,758  6,103  4,738  65,046  50,507  132  66,203  

3 
Khu bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học 
KDT            

4 Khu phát triển công nghiệp KCN  5,173   5,173  94  211  368  785  2,004  415   562   24  484  

5 Khu thương mại - dịch vụ KLM       12,533  3,889  789  3,633  112  784  1,331  995  81  172  746  

7 Khu dân cư nông thôn KDL  - -          

8 
Khu bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học 
KBT - -          

9 Khu phát triển công nghiệp KPC 8,485 8,485 94 923 618 758 4,645 115 562 24 520 

10 Khu đô thị DTC       12,041  4,192  1,369  1,061  845  552  2,620  286    273  843 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh  



4. Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đến đơn vị hành 

chính cấp huyện 

4.1. Diện tích đất nông nghiệp cần chuyển sang đất phi nông nghiệp 

Trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tổng diện tích 

đất nông nghiệp cần chuyển  45.692 ha sang sử dụng vào các mục đích phi nông 

nghiệp, (Chi tiết xem Bảng 44), trong đó: 

− Đất trồng lúa 2.662 ha (trong đó có 397 ha đất chuyên trồng lúa nước). 

− Đất trồng cây lâu năm 34.052 ha 

− Đất rừng phòng hộ 534 ha 

− Đất rừng đặc dụng 189 ha 

− Đất rừng sản xuất 2.458 ha. 

4.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, dự kiến chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

như sau: 

− Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 3.199 ha. 

− Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 

1.767 ha. 

− Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 380 

ha. 

− Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 8.201 

ha. 

5. Phương án đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng thời kỳ 2021-

2030 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.   

Trong kỳ quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 dự kiến 3.880 ha 

đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp 3.794 ha và các 

mục đích phi nông nghiệp 86 ha Chi tiết xem Bảng 45. 

 



Bảng 47. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phân bổ sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Tổng diện 

tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TP Phan 

Thiết 
TX La Gi Bắc Bình Đức Linh Hàm Tân 

Hàm Thuận 

Bắc 

Hàm Thuận 

Nam 
Phú Qúy Tánh Linh Tuy Phong 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
45.692 4.166 2.224 8.963 2.437 5.945 5.829 2.937 344 10.334 2.513 

 Trong đó:            

1.1 Đất trồng lúa 2.662 115 292 236 460 438 309 35 - 306 471 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  397 - - 73 40 129 1 0 - 35 120 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 34.052 3.196 1.651 5.901 1.770 4.180 4.737 1.962 191 8.719 1.745 

1.3 Đất rừng phòng hộ 534 - - 229 - - 142 14 3 - 147 

1.4 Đất rừng đặc dụng 189 - - - - - - 189 - - - 

1.5 Đất rừng sản xuất 2.458 511 120 493 7 30 131 324 - 818 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 
3.199 - - 646 383 92 454 154 - 611 860 

2.2 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
1.767 - - 1.124 - - 643 - - - - 

2.3 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
380 - - - - - - 274 - 106 - 

2.4 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
8.201 726 584 470 - 443 1.520 2.170 - 2.289 - 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở 
72 - 0 3 1 9 0 59 0 - - 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh  
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Bảng 48. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp huyện (Đơn vị tính: ha) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Tp. 

Phan 

Thiết 

Tx. La 

Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

Hàm 

Tân 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Phú 

Quý 

Tánh 

Linh 

Tuy 

Phong 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(9) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.159 13 33 186 - - 200 67 - 45 615 

  Trong đó:              

1.1 Đất trồng cây lâu năm CLN 486 - - 186 - - - - - - 300 

1.2 Đất rừng sản xuất RSX 623 13 - - - - 200 50 - 45 315 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.563 41 58 1.302 - 54 127 478 23 58 422 

  Trong đó:              

2.1 Đất quốc phòng CQP 8 - - - - - 3 - - - 5 

2.2 Đất khu công nghiệp SKK 30 - - - - 30 - - - - - 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 44 - - 8 - - - - 23 - 13 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 552 - 41 328 - 14 89 26 - 1 54 

2.5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 15 - - 13 - - - 2 - 0 - 

2.6 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 288 - - 228 - - - - - - 60 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh 
DHT 1.214 3 - 468 - 11 - 393 - 57 282 

  Trong đó:              
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Tp. 

Phan 

Thiết 

Tx. La 

Gi 

Bắc 

Bình 

Đức 

Linh 

Hàm 

Tân 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Phú 

Quý 

Tánh 

Linh 

Tuy 

Phong 

- Đất giao thông DGT 50 - - 43 - - - 7 - - - 

- Đất thủy lợi DTL 502 - - 65 - - - 377 - 50 10 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 14 - - - - - - - - 7 7 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 3 3 - - - - - - - - - 

- Đất công trình năng lượng DNL 640 - - 360 - 10 - 10 - - 260 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 5 - - - - - - - - - 5 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 45 38 2 - - - - - - - 5 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh  

 

 



6. Giải pháp thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất 

6.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì 

của đất; khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích sản xuất 

nông, lâm nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả 

quỹ đất trên địa bàn.  

Bảo vệ, khoanh nuôi diện tích rừng hiện có, đồng thời tiến hành trồng mới 

rừng tại một số khu vực, nâng cao hệ số che phủ rừng. 

Triển khai đồng bộ, kịp thời việc đầu tư công trình xử lý rác thải công 

nghiệp, rác thải sinh hoạt tại các khu đô thị, nông thôn. Các khu công nghiệp chỉ 

được đưa vào hoạt động khi có khu xử lý nước thải hoàn chỉnh 

Tăng cường công tác quản lý môi trường trong khu, cụm công nghiệp, khu 

đô thị và khu dân cư nông thôn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống quan 

trắc môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị, nông thôn để 

có thể đánh giá kịp thời, chính xác và kiểm soát được tình trạng chất lượng môi 

trường cũng như mức độ ô nhiễm môi trường 

Triển khai thực hiện các khu du lịch, hạn chế tối đa tới mức thấp nhất tác 

động tới môi trường rừng, cố gắng giữ lại cảnh quan thiên nhiên, thu gom rác 

thải, chất thải đúng quy định, hạn chế thấp nhất đến môi trường trong và ngoài 

khu du lịch. 

Xây dựng cơ chế để hình thành các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ môi 

trường, phục vụ cho các hoạt động của các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân 

cư nông thôn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người 

dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là 

trách nhiệm chung của toàn xã hội. 

6.2. Giải pháp về chính sách đất đai 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi, đầu 

tư, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các Nhà đầu tư tham gia phát triển các dự 

án lớn, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ 

và du lịch. 

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở cho người có 

công, các đối tượng chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất canh tác và có 

cơ hội có nhà ở. 

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây 
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dựng giá đất, tích tụ, tập trung đất đai. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trong công tác cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

6.3. Giải pháp bảo đảm việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Xây dựng và triển khai các chương trình về đào tạo nghề cho những người 

thuộc diện thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện chiến lược phát 

triển nông thôn mới.  

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thị trường lao động ở nông thôn: Xác định 

rõ vai trò và định hướng chính sách tương đối độc lập cho đội ngũ làm công ăn 

lương ở nông thôn. Vai trò của đội ngũ này nên được xác định là lực lượng đột 

phá trong việc giải quyết vấn đề “tam nông”; kết nối quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, đô thị hóa giữa nông thôn và đô thị trong sự nghiệp xây dựng xã hội 

công nghiệp theo hướng hiện đại.  

Hạn chế số hộ nông dân bị thu hồi đất để điều tiết tình trạng biến động về 

lao động ở nông thôn. Duy trì và tăng diện tích đất cho nông nghiệp và cần phải 

khai hoang những diện tích đất hiện không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 

công suất. 

Giao đất nông nghiệp cho nông dân quản lý: Cần đề ra các chính sách về 

giao đất nông nghiệp cho người dân quản lý để trồng trọt hoặc chăn nuôi gia súc 

tùy theo khả năng của đất và nhu cầu về các sản phẩm của thị trường trong và 

ngoài tỉnh. 

6.4. Giải pháp khoa học công nghệ và kỹ thuật 

Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công 

tác địa chính như: đo đạc bản đồ số, lưu trữ thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất... 

Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý 

đất đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình 

ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công 

nghệ vận hành. 

Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống các cơ 

quan quản lý đất đai từ tỉnh xuống đến các xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng 

nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử dụng đất 

các cấp và các dự án triển khai. 

Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, tăng cường ứng dụng 
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công nghệ viễn thám và GIS trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu quản 

lý đất đai. 

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; hoàn chỉnh hệ thống các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá việc sử dụng đất liên 

quan đến kinh tế - xã hội và môi trường. 

6.5. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm sử dụng đất hiệu 

quả, bền vững 

Quy hoạch đồng bộ hệ thống thủy lợi, đặc biệt là việc xây dựng các hồ 

chứa nhằm điều tiết nguồn nước, giảm thiểu các hiện tượng thiên tai như lũ quét, 

sạt lở đất.  

Chú trọng việc trồng mới rừng và bảo vệ rừng (đặc biệt các khu vực rừng 

đầu nguồn, xung yếu), đẩy mạnh phủ xanh đất trống đồi núi trọc; tiếp tục thực 

hiện tốt cơ chế giao khoán cho nhân dân chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng. Đảm 

bảo tỷ lệ che phủ rừng khoảng 43% và nâng cao chất lượng rừng. 

Nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh thông qua các lớp tập huấn 

nghiệp vụ, hội thảo… 

Công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện Kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh phải thường xuyên và liên tục. 

Có giải pháp ưu tiên đầu tư trong các ngành, lĩnh vực; tăng cường khả năng 

thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng, nhất là cho người nghèo (các đối 

tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu) và thi hành những chính 

sách tích cực trong các ngành kinh tế chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.  

Huy động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để thực 

hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh. 

VII. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG MẶT BIỂN, ĐÁY BIỂN 

1. Quan điểm, mục tiêu sử dụng mặt biển và đáy biển 

1.1. Quan điểm sử dụng mặt biển, đáy biển 

(1). Xây dựng phương án sử dụng mặt biển, đáy biển tỉnh Bình Thuận phù 

hợp với các quan điểm chung của Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế biển Việt Nam; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với các Chiến lược, 

Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan.  

(2). Phương án sử dụng mặt biển, đáy biển tỉnh Bình Thuận gắn liền với 
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bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 

tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà 

bình, ổn định cho phát triển. Sử dụng mặt biển, đáy biển tỉnh Bình Thuận là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân của tỉnh. 

(3). Phát huy tối đa lợi thế so sánh của tỉnh có đường bờ biển dài, tài nguyên 

đa dạng, phong phú để làm giàu từ biển, biến kinh tế biển thành một trong những 

ngành kinh tế có đóng góp quan trọng, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh; 

tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

(4). Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh. Tăng 

cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, giải 

quyết mâu thuẫn, xung đột giữa các ngành kinh tế và các bên liên quan, bảo tồn 

đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh 

thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển. Đẩy mạnh đầu tư vào bảo tồn 

và phát triển giá trị đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển; bảo vệ sự 

toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền ra biển. Gắn bảo vệ môi trường biển với 

phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi trường; chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng. Đồng thời giữ vững, bảo đảm chủ quyền, an ninh 

trên vùng biển của tỉnh. 

(5). Giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi 

đôi với xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển; bảo đảm quyền tham gia, 

hưởng lợi và trách nhiệm của người dân đối với phát triển bền vững kinh tế biển 

trên cơ sở công bằng, bình đẳng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

(6). Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đẩy mạnh đầu tư bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển; bảo vệ tính toàn vẹn 

của hệ sinh thái từ đất liền ra biển, tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu. 

1.2. Mục tiêu sử dụng mặt biển, đáy biển 

a). Mục tiêu tổng quát 

Đảm bảo bố trí hợp lý không gian, giảm thiểu các mâu thuẫn, xung đột 

nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và các 

hệ sinh thái biển, vùng bờ biển... hướng tới mục tiêu xây dựng Bình Thuận trở 

thành một trong những tỉnh có nền kinh tế mạnh về biển của vùng Bắc Trung bộ 

và Duyên hải miền Trung; đảm bảo phát triển bền vững kinh tế biển, đóng góp 

tích cực vào nền kinh tế của địa phương; bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn 

hóa biển và hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí 
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hậu, nước biển dâng; ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, 

nguy cơ khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, tình trạng biển xâm thực, sạt lở bờ 

biển, bồi đắp cửa sông, cửa biển, sa mạc hóa vùng ven biển; phục hồi bảo tồn các 

hệ sinh thái biển trên địa bàn tỉnh; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên 

tiến, hiện đại trong phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cũng như tăng cường, chủ động hội nhập 

khu vực, quốc tế. 

b). Mục tiêu cụ thể 

− Đảm bảo xây dựng vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận trở thành Trung tâm 

du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, quốc tế. Các ngành kinh tế thuần biển 

đóng góp khoảng 15% GRDP toàn tỉnh; kinh tế của 07 huyện, thị xã, thành phố 

có biển và hải đảo đạt từ 80 - 85% GRDP của tỉnh. Các ngành kinh tế biển phát 

triển bền vững theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế. 

− Chỉ số phát triển con người vùng biển, hải đảo cao hơn mức trung bình 

của toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người của các huyện, thị xã, thành phố có 

biển và hải đảo cao gấp 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân toàn tỉnh. Đảo 

Phú Quý đảm bảo hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đầy đủ, đặc biệt là hệ thống kè 

chống xâm thực và hạ tầng nghề cá, điện, nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo 

dục… 

− Chú trọng áp dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong các ngành kinh 

tế biển, nhất là nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy, hải sản và phát triển kinh tế - 

xã hội vùng biển đảo của tỉnh. 

− Kiểm soát tốt môi trường biển. Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái 

biển, ven biển và hải đảo, các khu bảo tồn biển của tỉnh; duy trì, trồng mới để mở 

rộng diện tích rừng ven biển hiện có. 

− Có 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở du lịch, kinh tế, khu 

đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông 

minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. 

− Giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai biển gây ra, đặc biệt là thiên tai gây 

ra do sóng lớn, triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển và sa mạc hóa vùng 

ven biển của tỉnh. 

− Đảm bảo quốc phòng - an ninh trên vùng đất ven biển, vùng trời, vùng 

biển và hải đảo do tỉnh Bình Thuận quản lý. 

2. Phương án sử dụng mặt biển và đáy biển 

2.1. Các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

Các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại vùng bờ biển Bình Thuận 
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được xác định theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt và công bố Danh mục các khu vực 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận với mục tiêu giảm thiểu sạt lở 

bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo đảm quyền tiếp cận 

của người dân với biển. Tại các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển sẽ 

không cho phép xây dựng các công trình trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển 

mà tùy theo điều kiện thực tế cũng như khả năng sử dụng bãi biển địa phương sẽ 

quyết định việc duy trì bãi biển tự nhiên hoặc xây dựng thành công viên sát biển. 

Phía sau hành lang bảo vệ bờ biển sẽ xây dựng đường giao thông hoặc đường nội 

bộ, khu vực đỗ xe ô tô, xe máy, đường chạy bộ, đạp xe… Tất cả các công trình 

xây dựng sẽ chỉ được xây ở phía đất liền của đường nội bộ. 

2.2. Phát triển một số ngành, lĩnh vực gắn với sử dụng mặt biển, đáy biển 

a). Lĩnh vực du lịch 

− Vùng tỉnh Bình Thuận là trung tâm du lịch lớn, tầm cỡ quốc gia, quốc 

tế. Phát triển du lịch dựa trên thế mạnh về tài nguyên địa hình, khí hậu, tài nguyên 

nhân văn, hình thành các trung tâm, cụm, tuyến du lịch theo hành lang quốc gia, 

quốc tế, kết nối các trung tâm du lịch vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên với Lào, Campuchia… 

− Phát triển du lịch biển, đảo và ven biển trở thành một trong những ngành 

kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

− Đa dạng sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng nổi trội của 

từng địa phương; gắn du lịch biển với du lịch sinh thái vùng rừng, núi, hồ, thác… 

− Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch (các khu vui chơi giải trí 

chất lượng cao, đặc biệt là khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp). 

− Phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ 

quốc gia. Phát triển du lịch “xanh”, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy 

các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

− Đẩy mạnh phát triển các khu du lịch sinh thái, đô thị du lịch La Gi – 

Hàm Tân, Khu du lịch quốc gia Mũi Né - Hàm Thuận Nam và Điểm du lịch quốc 

gia Phú Quý; chú trọng phát triển tuyến du lịch đường biển kết hợp du lịch sinh 

thái, tâm linh khám phá biển, đảo; di sản; sinh thái núi, rừng; MICE; làng nghề; 

cộng đồng và nông nghiệp, nông thôn, tìm hiểu văn hóa các dân tộc. Khai thác 

các Tour, tuyến kết nối với các địa phương trong, ngoài tỉnh với Lào, Campuchia, 

Thái Lan, Trung Quốc… 

Về phân vùng không gian du lịch biển 

− Vùng 01: Huyện Tuy Phong và phía Bắc của huyện Bắc Bình. 
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− Vùng 02: Phía Nam huyện Bắc Bình, thành phố Phan Thiết, các huyện 

Hàm Thuận Nam, Phú Quý. Trong đó, thành phố Phan Thiết là trung tâm. 

− Vùng 03: Thị xã La Gi và huyện Hàm Tân. 

Sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng 

− Trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế: TP.Phan Thiết là đô thị du lịch, là 

trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, giải trí – thể thao biển cao cấp, hội 

nghị - triển lãm tầm quốc gia, quốc tế; trung tâm du lịch văn hóa, mua sắm, lễ 

hội, trung tâm ẩm thực mang tính đặc trưng của tỉnh tại thành phố Phan Thiết.  

− Các cụm du lịch cấp vùng: 

+ Vùng du lịch Bắc Bình - Tuy Phong: du lịch văn hóa Chăm, nghỉ dưỡng 

biển, điều dưỡng chữa bệnh suối khoáng nóng Vĩnh Hảo, du lịch home-stay; du 

lịch sinh thái khu bảo tồn biển Cù Lao Câu gắn với kêu gọi đầu tư casino. 

+ Vùng du lịch La Gi - Hàm Tân: du lịch văn hóa - tín ngưỡng - lễ hội, du 

lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển - hồ cảnh quan, vui chơi giải trí.  

+ Vùng du lịch sinh thái – khám phá: du lịch sinh thái, lặn biển ngắm san 

hô kết hợp với câu cá tại khu vực khu bảo tồn biển Phú Quý; trải nghiệm các hoạt 

động nuôi trồng thủy sản của ngư dân tại đảo Phú Quý.  

b). Lĩnh vực thủy sản 

Phát triển chế biến thủy hải sản; kiểm soát lượng tàu thuyền đánh bắt thủy 

sản phù hợp cả về số lượng tàu và công suất tàu; phát huy mô hình đội tàu khai 

thác xa bờ, gắn với dịch vụ hậu cần, chế biến trên biển góp phần bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo của Tổ quốc. Tổ chức nuôi trồng thủy sản theo điều kiện từng vùng, 

phát triển sản xuất con giống có lợi thế; duy trì ổn định diện tích nuôi nước lợ, 

nuôi trên biển. Tăng cường các biện pháp bảo vệ ngư trường.  

Ưu tiên phát triển thủy sản theo hướng nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi 

trồng, chế biến gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục nhân rộng và phát huy 

mô hình Tổ Đoàn kết sản xuất, Nghiệp đoàn nghề cá. Hạn chế tối đa phát triển 

thuyền công suất nhỏ, khai thác ven bờ; xử lý nghiêm mọi hoạt động làm cạn kiệt 

nguồn lợi thủy sản, hủy hoại môi trường. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn, tăng 

cường đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghề cá. 

Khuyến khích đầu tư thiết bị, công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản 

nhất là sản xuất tôm giống, chế biến thủy sản xuất khẩu.  

Xây dựng đảo Phú Quý trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần cho khai thác 

hải sản xa bờ; chú trọng phát triển hợp lý về quy mô của từng lĩnh vực, trong đó 

tập trung chủ yếu vào các khâu khai thác, bảo quản, sơ chế và các dịch vụ hậu 

cần nghề cá; Trung tâm cứu hộ, xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp, cứu nạn 

trên biển.  
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c). Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ 

Đa dạng hóa loại hình và nâng cao chất lượng của các sản phẩm công 

nghiệp, dịch vụ; tập trung phát triển các ngành, sản phẩm dịch vụ gắn với kinh tế 

biển: như công nghiệp năng lượng tái tạo, khai khoáng, chế biến thủy hải sản…  

Đa dạng hóa các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao: 

dịch vụ thương mại, du lịch, dịch vụ xây dựng, khách sạn, nhà hàng, tài chính – 

ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, thông tin truyền thông, dịch vụ logistics, khai thác 

dầu khí, giáo dục và đào tạo, y tế, dịch vụ cung cấp điện, nước sinh hoạt, các loại 

dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản.  

d). Một số chỉ tiêu, định mức sử dụng đất liên quan đến phát triển các 

ngành, lĩnh vực sử dụng mặt biển, đáy biển 

Căn cứ chỉ tiêu phân bổ đất đai theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 

9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc 

gia 5 năm 2021-2025 cho các Bộ, ngành và địa phương; Căn cứ các quy định hiện 

hành về thẩm quyền của tỉnh trong quản lý vùng biển, ven biển; nhu cầu, định 

hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực gắn với không gian sử dụng mặt biển, 

đáy biển, đề xuất: 

(1). Chỉ tiêu sử dụng đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực trong khu vực 

có chiều rộng 1km tính từ đường mép nước biển về phía đất liền như sau: 

Bảng 49. Một số chỉ tiêu sử dụng đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực trong 

khu vực có chiều rộng 1km tính từ đường mép nước biển về phía đất liền  

Stt Mục đích sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Bãi tắm 1.143,59 12,12 

2 Khu vực bảo vệ rừng ven biển 1.289,39 13,66 

3 Khách sạn, nhà hàng, khu dịch vụ ven biển 4.463,34 47,30 

4 Khu công nghiệp 101,73 1,08 

5 Khu đô thị lấn biển 91,86 0,97 

6 Nhà máy nhiệt điện 533,9 5,66 

7 Khu vực nuôi trồng thủy sản trên bờ 1.123,2 11,90 

8 Vùng nguyên liệu muối 689,2 7,30 

 Tổng diện tích 9.436,21 100,00 

*Nguồn: Tính toán của Liên danh tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

(2). Chỉ tiêu sử dụng mặt biển, đáy biển cho phát triển một số ngành, lĩnh 

vực như sau:  
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Bảng 50. Chỉ tiêu sử dụng mặt biển, đáy biển cho phát triển một số ngành, lĩnh 

vực 

Stt Mục đích sử dụng mặt biển, đáy biển Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Khu bảo tồn biển 12.577,35 0,51 

2 Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 153.529,03 6,22 

3 Cảng biển 812,65 0,03 

4 Khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão 1.656,57 0,07 

5 Khu vực đánh bắt thủy sản, thăm dò, khai 

thác dầu khí 
1.726.936,92 70,01 

6 Khu bảo tồn biển 25.734,37 1,04 

7 Khu vực có thể sử dụng để nhận chìm 17.622,98 0,71 

8 Khu vực phát triển điện gió ngoài khơi 526.740,62 21,35 

9 Khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè 1.115,29 0,05 

 Tổng diện tích 2.466.725,78 100,00 

Nguồn: Tính toán của Liên danh tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

2.3. Xác định vị trí, diện tích mặt biển, đáy biển sử dụng vào mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn 

a). Xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu 

vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc 

phòng an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn sinh thái trong vùng đất ven biển và 

trên các đảo. 

Với các tiêu chí nêu ở mục trên, định hướng quy hoạch sử dụng mặt biển, 

đáy biển do tỉnh Bình Thuận quản lý sẽ được thực hiện như sau: 

(1). Hai khu bảo tồn biển sẽ được bố trí xung quanh hai đảo Hòn Cau và 

Phú Quý. 

(2). Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ được bố trí ở vùng biển ven bờ của 

tỉnh gắn với bãi phân bố loài hải đặc sản đặc thù và các hệ sinh thái quan trọng 

(rạn san hô, đá ngầm,...). 

(3). Các khu vực cửa sông (trừ cửa sông Cái, Phan Thiết) và Vịnh kín gió 

sẽ được quy hoạch làm nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. 

 Theo Quyết định phê duyệt số 1976/QĐ-TTg ngày ngày 14 tháng 11 năm 

2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 

tại Bình Thuận quy hoạch 12 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá như sau: 

− Cửa Phú Hải, thành phố Phan Thiết, xây dựng khu tránh trú bão cấp 

vùng, kết hợp cảng cá Phú Hải cho 1200 chiếc tàu có công suất trên 400 CV 

− Khu tránh trú bão cấp vùng đảo Phú Quý, huyện Phú Quý kết hợp cảng 

cá Triều Dương cho 1000 chiếc tàu công suất trên 600 CV 
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− Khu tránh trú bão kết hợp cảng cá Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong cho 

1200 chiếc tàu có công suất trên 400 CV 

− Khu tránh trú bão kết hợp cảng cá La Gi, cửa La Gi thị xã La Gi cho 

1600 chiếc tàu có công suất trên 600 CV 

− Khu tránh trú bão cửa Liên Hương, huyện Tuy Phong cho 300 chiếc tàu 

có công suất trên 300 CV 

− Khu tránh trú bão cửa sông Ba Đăng, thị xã La Gi cho 400 chiếc tầu 

công suất trên 250 CV 

− Khu tránh trú bão Mũi Né, thành phố Phan Thiết cho 300 chiếc tầu công 

suất trên 600 CV 

− Khu tránh trú bão Chí Công huyện Tuy Phong cho 300 chiếc tầu công 

suất trên 300 CV 

− Khu tránh trú bão Tân Thắng (Hồ Lân) huyện Hàm Tân cho 200 chiếc 

tầu công suất trên 200 CV 

− Khu tránh trú bão Bình Thạnh, huyện Tuy Phong cho 200 chiếc tầu 

công suất trên 200 CV 

− Khu tránh trú bão Hoà Thắng huyện Bắc Bình cho 200 chiếc tầu công 

suất trên 200 CV 

− Khu tránh trú bão cửa Hà Lãng, huyện Hàm Tân cho 200 chiếc tầu công 

suất trên 200 CV. 

Định hướng quy hoạch sử dụng mặt biển, đáy biển tỉnh Bình Thuận quản 

lý sẽ bố trí không gian cho các khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão như nêu 

trên. Các vị trí được lựa chọn xây dựng khu neo đậu tầu thuyền là các khu vực 

trong cửa sông hoặc sau mỏm đá trong vịnh (không ảnh hưởng tới du lịch). 

(4). Các khu vực nuôi trồng thủy sản dưới biển được bố trí ở những khu 

vực kín gió, sau các mỏm đá hoặc biển nông gần bờ, phía bên ngoài các khu vực 

nuôi trồng thủy sản trên bờ để tránh sóng, gió và không ảnh hưởng tới các hoạt 

động du lịch dưới biển hoặc trên bờ. 

(5). Các bãi đánh bắt thủy sản, đặc biệt là thủy sản đáy biển, bao gồm toàn 

bộ vùng biển, trừ các khu vực trong khu bảo tồn. 

(6). Không phát triển điện gió gần bờ, nơi có thể nhìn thấy turbine gió từ 

các bãi tắm. Phát triển điện gió ngoài khơi ở những khu vực biển nông, cách bờ 

ít nhất 12 km và có độ sâu không quá lớn. Vì vùng biển phía Nam tỉnh Bình 

Thuận có đáy khá thoải (độ dốc không quá lớn) nên có nhiều khu vực có thể phát 

triển điện gió ngoài khơi. Không phát triển điện gió gần các nơi neo đậu tầu 

thuyền, các luồng hàng hải ra vào cảng, các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản. 

(7). Khu vực biển có thể được sử dụng để nhận chìm nằm ngoài khu vực 
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bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, tránh luồng hàng hải và tránh xa các khu bảo 

tồn biển. 

(8). Các khu vực khai thác dầu khí sẽ được bố trí theo quy hoạch quốc gia, 

chủ yếu ở khu vực xa bờ. 

Diện tích đất dự kiến cho các vùng nêu trên như sau: 

− Vùng lõi Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, Phú Quý cấm khai thác thủy sản 

biển. Diện tích vùng này khoảng 12.577 ha. 

− Vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển từ Vịnh Phan Rí tới TP. Phan 

Thiết được khoanh vùng với mục đích bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi 

giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi 

thủy sản. Đây là khu vực tập trung sinh sản của nhiều loài thủy sản, khu vực có 

mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận; khu vực 

tập trung sinh sống của thủy sản chưa thành thục sinh sản, khu vực có mật độ 

phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao so với vùng lân cận. 

Khu vực này gồm vùng lõi, nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động đánh bắt thủy 

sản. Vùng đệm không được khai thác thủy sản trong mùa thủy sản đẻ trứng và 

con còn non. Toàn bộ diện tích Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản có diện tích khoảng 

153.529 ha. Tỉnh Bình Thuận cần thực hiện việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa 

học cần thiết để xác định vị trí và diện tích vùng lõi cũng như xây dựng quy chế 

hoạt động trong Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh. 

− Các vùng biển khuyến khích phát triển theo chức năng của tỉnh bao gồm: 

+ Khu bảo tồn biển: 12.577,35 ha 

+ Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản: 153.529,03 ha 

+ Cảng biển: 813 ha 

+ Khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão: 1.657 ha  

+ Khu vực đánh bắt thủy sản, thăm dò, khai thác dầu khí: 1.726.937 ha 

+ Khu vực có thể sử dụng để nhận chìm: 17.623 ha 

+ Khu vực phát triển điện gió ngoài khơi: 526.741 ha 

+ Khu vực nuôi trồng thủy sản lồng bè: 1.115 ha 

b). Định hướng bố trí, sử dụng không gian các hoạt động trong vùng đất 

ven biển, các đảo ven biển 

Phạm vi không gian các hoạt động kinh tế - xã hội trên bờ biển từ mực 

nước triều cao nhất trung bình nhiều năm tới 1 km về phía đất liền. Khu vực này 

được gọi là khu vực trên bờ biển. Các khu vực khác trên đất liền được bố trí không 

gian theo định hướng quy hoạch đất đai. Căn cứ vào các tiêu chí được trình bày 
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ở phần trên, định hướng bố trí không gian phát triển các ngành, lĩnh vực tại khu 

vực trên bờ biển và các đảo thuộc phạm vi tỉnh Bình Thuận quản lý như sau: 

(1). Đối với các khu vực có bãi cát đẹp, trải dài mà vùng đất cạnh bãi cát 

có ít nhà dân hoặc không có nhà dân, địa hình bằng phẳng thì sẽ bố trí không gian, 

phân khu chức năng theo hướng: 

− Khu vực từ mực nước triều cao nhất tới khoảng cách 150 m sẽ được sử 

dụng làm không gian công cộng (khu đỗ xe, công viên, khu tắm nước ngọt, bán 

hàng giải khát, bãi tắm…). 

− Tiếp đó về phía đất liền là đường nội bộ. 

− Các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng được xây dựng sát đường nội 

bộ về phía đất liền. 

 (2). Đối với khu vực có bãi cát đẹp sát khu dân cư sẽ xây dựng các bãi tắm 

công cộng có đường xuống biển phục vụ cho cư dân địa phương và mọi người 

dân, du khách trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tắm biển. 

 (3). Đối với các khu vực có bãi cát đẹp nhưng không có không gian bằng 

phẳng, rộng rãi cạnh bãi biển thì sẽ cho phép phát triển theo hướng: 

− Khu vực không gian khá bằng phẳng sát biển là không gian công cộng 

(khu đỗ xe, công viên, khu tắm nước ngọt, bán hàng giải khát, bãi tắm…) 

− Tiếp đó về phía đất liền là đường nội bộ. 

− Các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sẽ xây dựng trên các khu đất 

cao cạnh đường nội bộ. Du khách sẽ xuống bãi biển bằng cầu vượt qua đường nội 

bộ. Các cầu vượt do các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tự xây dựng. 

 (4). Đối với các khu vực đang là đồng muối hoặc ao nuôi trồng thủy sản, 

cơ sở sản xuất giống tôm, cá nhưng cạnh các bãi cát đẹp sẽ được xây dựng thành 

các bãi tắm như tại mục (1) ở trên hoặc khu nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất 

giống tôm, cá. 

(5). Đối với các bãi cát hẹp, có chiều dài không lớn nằm giữa những mỏm 

đá sẽ được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng riêng biệt có bãi tắm riêng. 

(6). Trên đảo Hòn Cau bố trí một khu vực giới hạn xây dựng nhà hàng để 

khách du lịch ra đảo ăn uống và trong Khu bảo tồn sẽ bố trí một khu vực để khách 

lặn ngắm san hô. 

(7). Khu vực đảo Phú Quý bố trí một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn phục 

vụ khách du lịch lưu trú, tắm biển, lặn ngắm san hô và trải nghiệm cuộc sống trên 

đảo. 

(8). Một số bãi cát vùng cửa sông có thể được lấn biển để xây dựng đô thị 

nếu được đánh giá là ổn định, ít chịu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển 
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dâng trong tương lai. 

(9). Các khu vực thuận lợi cho hoạt động công nghiệp như khu vực Trung 

tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, có thể được phát triển thành khu công nghiệp ven biển. 

(10). Các khu rừng, bãi triều gần cửa sông, ven biển đang ở trạng thái tự 

nhiên sẽ được tôn tạo, bảo tồn thành các khu bảo tồn sinh cảnh phục vụ du lịch 

khám phá và nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sản ven biển. 

(11). Khu vực nuôi trồng thủy sản ven bờ huyện Hàm Tân sẽ được phát 

triển thành Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. 

(12). Các khu vực sản xuất tôm giống Bắc Bình, Tuy Phong được phát triển 

thành Khu sản xuất tôm giống công nghệ cao. 

(13). Giữ nguyên một số cánh đồng muối tại một số khu vực như đề cập tại 

phần nông nghiệp để vừa sản xuất muối truyền thống phục vụ tiêu dùng và làm 

nguyên liệu phục vụ một số ngành công nghiệp chế biến như nước mắm Phan 

Thiết... 

Các khu vực được phân vùng sử dụng dải đất ven biển có diện tích đất 

dự kiến như sau: 

− Bãi tắm: 1.143,59 ha. 

− Khu vực bảo vệ rừng ven biển: 1.289,39 ha. 

− Khách sạn, nhà hàng, khu dịch vụ ven biển: 4.463,34 ha. 

− Khu công nghiệp: 101,73 ha. 

− Khu đô thị lấn biển: 91,86 ha. 

− Nhà máy nhiệt điện: 533,9 ha. 

− Khu vực nuôi trồng thủy sản trên bờ: 1.123,2 ha. 

− Vùng nguyên liệu muối: 689,2 ha. 

2.3. Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó 

với biến đổi khí hậu liên quan đến sử dụng mặt biển, đáy biển  

 Để bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí 

hậu liên quan đến sử dụng mặt biển và đáy biển. Cần thực hiện một số nhiệm vụ 

sau:  

− Xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải, đảm 

bảo xử lý 100% nước thải, rác thải từ các hoạt động tại khu vực bờ biển và trên 

biển trước khi thải ra môi trường. 
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− Hạn chế các ngành nuôi trồng thủy sản trên biển có sử dụng thức ăn. 

Chỉ bố trí các ngành nuôi trồng thủy sản có sử dụng thức ăn trên biển ở xa bờ và 

xa các khu vực phát triển du lịch. 

− Áp dụng hình thức nuôi thủy sản thâm canh công nghệ cao kết hợp xử 

lý tuần hoàn nước để hạn chế khai thác nước ngầm và nước thải ô nhiễm ra biển. 

− Quản lý chặt chẽ việc đánh bắt thủy sản đảm bảo khai thác thủy sản 

trong ngưỡng cho phép, không ảnh hưởng tới khả năng tái tạo của nguồn lợi cá 

biển. 

− Nghiêm cấm các hình thức đánh bắt hủy diệt như giã cào, thuốc nổ v.v. 

− Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải, xử lý nước thải, rác 

thải từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở các khu, cụm 

công nghiệp trên bờ nhằm kiểm soát và giảm thiểu tác động môi trường từ các 

khu, cụm công nghiệp tới môi trường và các hệ sinh thái biển. 

− Không cho phép xây dựng các bến du thuyền tại các khu vực biển có 

bãi cát dài, phẳng vì các bến được xây vươn ra biển sẽ chặn dòng vận chuyển cát 

dọc bờ, gây xói lở bờ biển và tác động xấu tới hoạt động du lịch tắm biển cũng 

như hạ tầng kinh tế - xã hội trên bờ, làm gia tăng tác động xấu của biến đổi khí 

hậu, nước biển dâng. 

− Cho phép đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi xa các khu bảo tồn, khu 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

− Xây dựng hạ tầng phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng. Đặc biệt, xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển giúp bảo vệ các bãi cát, 

tạo điều kiện phát triển du lịch. 

2.4. Định hướng quy hoạch chi tiết vùng bờ biển, mặt biển do tỉnh 

quản lý 

Căn cứ các tiêu chí, phương án sử dụng mặt biển, đáy biển và vùng đất sát 

biển do tỉnh Bình Thuận quản lý, định hướng quy hoạch chi tiết vùng bờ biển và 

vùng biển thuộc tỉnh quản lý được xác định cụ thể như sau: 

Bảng 51. Định hướng quy hoạch chi tiết vùng bờ biển và vùng biển thuộc 

tỉnh Bình Thuận quản lý 

Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

Hàm 

Tân 

Thắng 

Hải 

Dải phi lao, bãi cát 

sát biển; tiếp đó là 

các đầm nuôi trồng 

thủy sản 

Nuôi trồng thủy sản 

thâm canh công nghệ 

cao 

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại cửa Hà Lãng 

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè 

gần bờ. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Tân 

Thắng 

Phần phía nam: dải 

phi lao, bãi cát sát 

biển; tiếp đó là các 

đầm nuôi trồng thủy 

sản 

Phần phía bắc: đất 

hoang, rừng cây, một 

số nơi có nhà dân, ao 

nuôi thủy sản 

Nuôi trồng thủy sản 

thâm canh công nghệ 

cao phần phía nam 

Phát triển du lịch vùng 

phía Bắc tuân theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại Hồ Lân (cửa 

sông nhỏ). 

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè 

gần bờ đối với các khu nuôi 

trồng thủy sản trên bờ. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Sơn Mỹ 

- Phần phía Nam: dải 

phi lao, rừng thưa, cỏ 

và đất trống, có một 

số ngôi nhà dân 

- Phần phía Bắc: có 

một số ao nuôi trồng 

thủy sản 

 

- Phát triển du lịch 

vùng phía Nam tuân 

theo nội dung mục (1), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

- Phát triển du lịch xen 

kẽ với nuôi trồng thủy 

sản tại khu vực ít nhà 

dân, có nhiều đất 

hoang, ao nuôi trồng 

thủy sản tuân theo nội 

dung (4) phần a, mục 

2.3 nêu trên.  

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè 

gần bờ đối với các khu nuôi 

trồng thủy sản trên bờ. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

La Gi 

Tân 

Phước 

- Khu vực bờ biển 

còn các khu rừng cây, 

các ao nuôi trồng 

thủy sản.  

- Một số khu vực đã 

có các resort 

- Phát triển du lịch tuân 

theo nội dung mục (1), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

- Nuôi trồng thủy sản 

công nghệ cao 

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại cửa sông Ba 

Đăng 

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè 

gần bờ tại các khu vực nuôi 

trồng thủy sản công nghệ cao 

trên bờ. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Phước 

Lộc 

- Bờ biển bị xói lở ở 

phía Nam cửa sông 

Dinh 

- Khu lấn biển ngay 

tại phía Nam cửa 

sông Dinh 

- Khu vực bờ biển 

còn các khu rừng cây, 

các ao nuôi trồng 

thủy sản. 

- Nuôi trồng thủy sản 

công nghệ cao phía 

Nam 

- Xây dựng khu dân cư 

tại vị trí khu lấn biển 

- Cảng cá kết hợp khu neo đậu 

tàu thuyền tránh trú bão tại 

cửa sông Dinh 

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè 

gần bờ tại các khu vực nuôi 

trồng thủy sản công nghệ cao 

trên bờ. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Bình 

Tân 

- Bồi ở phía Bắc cửa 

sông Dinh 
- Phát triển du lịch theo 

hình thức xây dựng bãi 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Các khu dân cư ra 

sát biển 

 

biển công cộng tại khu 

vực đông dân cư, tuân 

theo nội dung mục (2), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

  

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn tới 12km cách bờ. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Tân 

Bình 

Khu vực bờ biển còn 

các khu rừng cây, bãi 

đất trống. 

- Phát triển du lịch tuân 

theo nội dung mục (1), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách 12km tính từ 

bờ. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Tân 

Tiến 

- Khu vực bờ biển 

còn các khu rừng cây, 

bãi đất trống. 

- Phía Bắc là các khu 

resort ra sát biển 

- Phát triển du lịch tuân 

theo nội dung mục (1), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách bờ 12km. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Tân Hải 

- Khu vực bờ biển 

còn các khu rừng cây, 

bãi đất trống. 

- Phía Bắc là khu vực 

phía Nam cửa sông 

Phan với các rừng 

cây, có cả cây ngập 

mặn và ao, hồ nuôi 

trồng thủy sản 

- Phát triển du lịch ở 

phía Nam tuân theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.   

- Nuôi trồng thủy sản 

công nghệ cao và bảo 

tồn biển ở khu vực phía 

Bắc. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách bờ 12 km. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 



596 

Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Tân 

Thuận 

- Trên bờ biển là các 

khu cánh đồng muối 

- Có một số cụm dân 

cư sát biển 

- Làm muối 

- Phát triển du lịch tuân 

theo nội dung mục (1), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

- Nuôi trồng thủy sản lồng bè 

gần bờ tại các khu vực đồng 

muối.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách bờ 12 km. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Tân 

Thành 

- Phía Nam mũi Kê 

Gà là các bãi đất 

trống. 

- Khu vực phía Nam 

gần mũi Kê Gà có 

nhiều nhà dân sinh 

sống sát biển; 

- Phía Bắc mũi Kê Gà 

có các bãi đất trống, 

một số cơ sở du lịch, 

nghỉ dưỡng. 

Có một khu vực rừng 

ngập mặn dọc các 

con sông nhỏ. 

- Phát triển du lịch tại 

các bãi đất trống theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển bãi tắm 

công cộng tại các khu 

dân cư theo nội dung 

mục (2), phần b, mục 

2.3 nêu trên.  

- Xây dựng khu công 

viên công cộng tại Mũi 

Kê Gà. 

- Bảo tồn rừng, rừng 

ngập mặn. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách bờ 12 km. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí 

Thuận 

Quý 

- Bãi trống, một số 

khu vực có rừng cây. 

- Phía Bắc có một số 

khu nghỉ dưỡng. 

Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách bờ 12 km. 

- Ngoài xa, cách bờ hơn 12km 

có thể phát triển điện gió. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Xa hơn khu vực phát triển 

điện gió sẽ là khu vực thăm 

dò và khai thác dầu khí. 

 

Tiến 

Thành 

- Bãi trống, một số 

khu vực có rừng cây. 

- Một số khu nghỉ 

dưỡng 

Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn cách bờ 12 km. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Đức 

Long 

- Một số khu đất 

trống xây dựng khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng. 

- Khu neo đậu tầu 

thuyền tránh trú bão. 

Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Lạc 

Đạo 

Một số khu đất trống 

xây dựng khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng. 

Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Đức 

Thắng 

- Một số khu đất 

trống xây dựng khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng. 

- Cảng Phan Thiết tại 

cửa sông Cà Ty ở 

phía Bắc. 

- Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển Cảng du 

lịch Phan Thiết tại cửa 

sông Cà Ty ở phía Bắc. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Hưng 

Long 

-  Nhà cửa sát biển 

- Một số khu đất 

trống xây dựng khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng. 

- Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển các khu nhà 

cửa sát biển phục vụ du 

lịch theo nội dung mục 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

(2), phần b, mục 2.3 

nêu trên.  

lợi thủy sản ở gần bờ và các 

khu vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Phú 

Thủy 

- Một số khu đất 

trống. 

- Một số khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng. 

- Khu vực nhà cửa sát 

biển ở phía Bắc. 

Phát triển du lịch với 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Thanh 

Hải 

- Nhà cửa sát biển 

- Cảng cá kết hợp khu 

neo đậu tầu thuyền 

tránh trú bão ở cửa 

sông Cái. 

- Phát triển các bãi tắm 

phục vụ du lịch theo 

nội dung mục (2), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Nâng cấp, cải tạo 

cảng cá kết hợp khu 

neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão ở cửa 

sông Cái. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Phú Hài 

- Một số bãi đất trống 

ở khu vực phía Bắc 

Khu neo đậu tầu 

thuyền tránh trú bão 

ở cửa sông Cái. 

- Khu vực nhà cửa ra 

sát biển ở trung tâm 

của phường; 

- Bãi đất trống, cây 

bụi trên đồi. 

- Nhiều khu nghỉ 

dưỡng ra sát biển ở 

phía Bắc phường. 

- Xây dựng công viên ở 

khu vực phía Bắc Khu 

neo đậu tầu thuyền 

tránh trú bão ở cửa 

sông Cái. 

- Giữ nguyên các khu 

vực cây bụi trên đồi. 

- Xây dựng các bãi tắm 

công cộng ở khu dân 

cư và các khu nghỉ 

dưỡng ra sát biển theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Hàm 

Tiến 

- Bãi đất trống. 

- Khu vực cây bụi 

trên đồi. 

- Nhiều khu nghỉ 

dưỡng ra sát biển.  

- Xây dựng khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng tại các 

bãi đất trống, cho phép 

làm kè tạo bãi tắm 

nhân tạo. 

- Giữ nguyên các khu 

vực cây bụi trên đồi. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Mở đường qua các 

khu nghỉ dưỡng ra sát 

biển để người dân 

xuống tắm biển. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Mũi Né 

- Một số khu vực nhà 

dân ra sát biển. 

- Rất nhiều khu nghỉ 

dưỡng sát biển. 

- Tàu thuyền và các 

lồng bè nuôi thủy sản 

biển ở phía Nam Mũi 

Né. 

- Phía Hòn Rơm có 

nhiều bãi cát trống, 

rừng cây ven biển, 

đất cạnh đường tỉnh 

176 phía đất liền có 

độ dốc và độ cao lớn. 

- Phát triển các bãi tắm 

công cộng tại các khu 

vực nhà dân ra sát biển 

có bãi cát theo nội 

dung mục (2), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Mở đường qua các 

khu nghỉ dưỡng ra sát 

biển để người dân 

xuống tắm biển với các 

khách sạn, resort ra sát 

biển. 

- Phát triển du lịch tại 

các bãi cát trống, rừng 

cây ven biển, đất cạnh 

đường tỉnh 176 phía 

đất liền có độ dốc và độ 

cao lớn theo nội dung 

mục (3), phần b, mục 

2.3 nêu trên.  

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão ở phía Nam Mũi 

Né. 

- Lồng bè nuôi trồng thủy sản 

ở phía Nam Mũi Né. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Bắc 

Bình 

Hồng 

Phong 

Có nhiều bãi cát 

trống, rừng cây ven 

biển, đất cạnh đường 

tỉnh 176 phía đất liền 

có độ dốc và độ cao 

lớn. 

Phát triển du lịch tại 

các bãi cát trống, rừng 

cây ven biển, đất cạnh 

đường tỉnh 176 phía 

đất liền có độ dốc và độ 

cao lớn theo nội dung 

mục (3), phần b, mục 

2.3 nêu trên.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Hòa 

Thắng 

- Có nhiều bãi cát 

trống, rừng cây ven 

biển. 

- Có một số khu vực 

có nhà dân ra sát 

biển. 

- Có các bãi cát khá 

dài về phía đất liền 

khá bằng phẳng và 

bãi cát ngắn, hẹp, đất 

có độ dốc cao. 

- Phát triển các bãi tắm 

công cộng tại các khu 

vực nhà dân ra sát biển 

có bãi cát theo nội 

dung mục (2), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Đối với các bãi cát 

ngắn, hẹp, phát triển du 

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại phía Nam 

mỏm đá nhô ra biển phía 

Đông Nam Bàu Trắng. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Các mỏm đá nhô ra 

biển là đồi trọc, 

không có bãi cát. 

lịch mục (5), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Bảo tồn và trồng thêm 

cây tại các đồi trọc trên 

các mỏm đá nhô ra 

biển. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

  

- Các bãi cát dài, 

thẳng với các bụi cây 

sát biển. 

- Một số cánh đồng 

muối sát biển. 

- Phát triển du lịch gồm 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Giữ nguyên một số 

đồng muối sát biển 

hoặc chuyển đổi thành 

đất du lịch theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Tuy 

Phong 

Phan Rí 

Cửa 

 

- Rừng cây với các 

bãi cát thẳng chạy sát 

bờ biển. 

 

- Các khu vực dân cư 

đông người sinh sống 

sát phía biển. 

- Phát triển du lịch gồm 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển các bãi tắm 

công cộng tại các khu 

vực nhà dân ra sát biển 

có bãi cát theo nội 

dung mục (2), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

- Cảng cá kết hợp khu neo đậu 

tàu thuyền tránh trú bão tại 

cửa sông Lũy. 

Hòa 

Minh 

- Một số khu vực nhỏ 

có bãi cát và rừng cây 

sát biển. 

- Một số khu vực có 

các nhà dân ra sát 

biển. 

- Phát triển du lịch gồm 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển các bãi tắm 

công cộng tại các khu 

vực nhà dân ra sát biển 

có bãi cát theo nội 

dung mục (2), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Đánh bắt thủy sản ở khu vực 

gần bờ và xa bờ. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Chí 

Công 
- Một số khu vực có 

cánh đồng muối về 

- Giữ nguyên các cánh 

đồng muối. 

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại phía Tây 

mỏm đá nhô ra biển. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

phía đất liền của 

đường tỉnh 176. 

- Một số khu vực có 

bãi cát và rừng cây 

sát biển. 

- Phát triển du lịch gồm 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Đánh bắt thủy sản ở khu vực 

gần bờ và xa bờ. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Bình 

Thạnh 

- Một số khu vực có 

đồng muối về phía 

đất liền của đường 

tỉnh 176. 

- Một số khu vực có 

bãi cát và rừng cây 

sát biển. 

- Phía bắc có một số 

khu dân cư sát biển 

- Giữ nguyên các đồng 

muối. 

- Phát triển du lịch gồm 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển các bãi tắm 

công cộng tại các khu 

vực nhà dân ra sát biển 

có bãi cát theo nội 

dung mục (2), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại phía Tây 

mỏm đá nhô ra biển. 

- Đánh bắt thủy sản ở khu vực 

gần bờ và xa bờ. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Liên 

Hương 

- Các bãi đất trống ở 

khu vực phía Nam. 

- Khu dân cư ra sát 

biển hai bên cửa sông 

Lòng Sông. 

- Một số ao nuôi 

trồng thủy sản ở doi 

cát phía Bắc cửa sông 

Lòng Sông. 

- Cửa sông Lòng 

Sông có tàu thuyền 

neo đậu. 

- Phát triển du lịch gồm 

các công viên công 

cộng sát biển theo nội 

dung mục (1), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Phát triển các bãi tắm 

công cộng tại các khu 

vực nhà dân ra sát biển 

có bãi cát theo nội 

dung mục (2), phần b, 

mục 2.3 nêu trên.  

- Giữ nguyên ao nuôi 

trồng thủy sản ở doi cát 

phía bắc cửa sông 

Lòng Sông. 

- Lập khu neo đậu tàu thuyền 

tránh trú bão tại khu vực cửa 

sông Lòng Sông. 

- Đánh bắt thủy sản ở khu vực 

gần bờ và xa bờ. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Phước 

Thể 

- Bờ biển bị xói lở, 

bãi cát hẹp do hậu 

quả của đập thủy lợi 

sông Lòng Sông. 

- Phía Nam có nhiều 

khu vực với rừng và 

bãi cát. 

- Phía Bắc có cánh 

đồng muối. 

- Phát triển du lịch kết 

hợp với làm kè xa bờ 

tạo bãi theo nội dung 

mục (1), phần b, mục 

2.3 nêu trên.  

- Giữ nguyên các cánh 

đồng muối. 

- Đánh bắt thủy sản ở khu vực 

gần bờ và xa bờ. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

Vĩnh 

Hảo 

- Một số khu dân cư 

dày đặc sát biển. 

- Một số đồng muối, 

ao nuôi thủy sản sát 

biển. 

Giữ nguyên như hiện 

trạng 

- Đánh bắt thủy sản ở khu vực 

gần bờ và xa bờ. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí 

Vĩnh 

Tân 

- Nhiều đồng muối, 

khu nuôi trồng thủy 

sản sát biển. 

- Nhiều khu dân cư 

sát biển. 

- Trung tâm nhiệt 

điện Vĩnh Tân ở phía 

Bắc. 

- Phía Bắc Trung tâm 

nhiệt điện Vĩnh Tân 

là các khu dân cư, 

một số khu nghỉ 

dưỡng sát biển. 

- Khu bảo tồn biển 

Hòn Cau ở phía 

ngoài. 

- Phát triển du lịch theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Giữ nguyên một số 

khu vực khác. 

- Xây dựng một số khu 

nghỉ dưỡng có bãi cát 

riêng nội dung mục (5), 

phần b, mục 2.3 nêu 

trên.  

 

 

- Mở rộng bảo tồn tại Khu bảo 

tồn biển Hòn Cau. 

- Củng cố cảng Vĩnh Tân để 

hoạt động hiệu quả hơn. 

- Khu bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản ở gần bờ. 

- Đánh bắt thủy sản theo quy 

định trong khu bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản ở gần bờ và khu 

vực xa hơn. 

- Xa hơn là khu vực thăm dò 

và khai thác dầu khí. 

Phú 

Quý 

Ngũ 

Phụng 

- Khu dân cư đông 

đúc sát biển.  

- Kè biển chống xói 

lở. 

- Bãi san hô 

- Khu bảo tồn biển 

chưa xây dựng. 

Giữ nguyên hiện trạng 

 

Tam 

Thanh 

- Khu neo đậu tầu 

thuyền tránh trú bão. 

- Cảng cá, khu neo 

đậu tầu thuyền tránh 

trú bão, cảng tổng 

hợp. 

Giữ nguyên hiện trạng 

 

Long 

Hải 

- Nhiều khu dân cư ra 

sát biển. 

- Phía tây Bắc đảo có 

một số bãi cát hẹp. 

- Các mỏm đá với 

rừng cây ra sát biển. 

Xây dựng một số 

khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng tại các vị trí có 

bãi cát ngắn, hẹp theo 

nội dung mục (1), phần 

b, mục 2.3 nêu trên.  

- Xây dựng Khu bảo tồn biển 

Phú Quý. 

- Nuôi trồng thủy sản. 
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Huyện/ 

Thị xã 

Xã/ 

phường 

Hiện trạng sử dụng 

đất trên bờ biển 

Định hướng quy 

hoạch sử dụng đất 

trên bờ biển 

Định hướng quy hoạch sử 

dụng mặt biển, đáy biển 

gần bờ 

- Nhiều lồng bè nuôi 

trồng thủy sản ở phía 

Đông của đảo. 

- Khu bảo tồn biển 

chưa xây dựng. 

- Xây dựng khu bảo tồn 

biển. 

- Phát triển các loại 

hình du lịch nghỉ 

dưỡng, khám phá theo 

hình thức tắm biển, lặn 

ngắm san hô, thưởng 

thức các đặc sản của 

đảo Phú Quý. 

Nguồn: Tính toán của Liên danh tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

Hình 27. Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng vùng đất ven biển, mặt biển và 

đáy biển tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Liên danh tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

VIII.  PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN 

HUYỆN, VÙNG HUYỆN  

1. Cơ sở phân vùng liên huyện, vùng huyện 

Dựa trên các vùng lãnh thổ (các huyện) gần nhau, có sự tương đồng về điều 

kiện tự nhiên, xã hội, trình độ phát triển, quan hệ hữu cơ về địa lý lãnh thổ, văn 

hóa, tập quán, liên kết giao thông thuận lợi, có thể cùng sử dụng các công trình 
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hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế như: điện, nguồn nước, xử lý chất thải, nghĩa 

trang, hệ thống hạ tầng xã hội (văn hóa, y tế, giáo dục, trung tâm bảo trợ xã hội...) 

có thể phụ thuộc hoặc không phụ thuộc giới hạn của ranh giới hành chính. Đồng 

thời, có cùng lợi ích và chia sẻ chung lợi ích trong quá trình phát triển, cùng bảo 

vệ các thế mạnh chung, phát huy thế mạnh tổng thể của cả vùng và có trách nhiệm 

chung ở một số lĩnh vực trong quá trình phát triển của toàn Tỉnh hay vùng lớn 

hơn có liên quan. 

Việc xác định vùng liên huyện, vùng huyện là cơ sở để: (i) Phân công phát 

triển từng vùng, phân bổ các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đô thị, bố trí hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dùng chung, đầu tư trọng tâm, phục vụ hiệu 

quả hơn. Đảm bảo các vùng trên địa bàn Bình Thuận có thể phát triển toàn diện 

hết tiềm năng, lợi thế sẵn có, đáp ứng các mục tiêu về phát triển, khẳng định được 

vai trò của huyện trong vùng liên huyện hay vai trò của vùng liên huyện trong 

toàn tỉnh; (ii) Lập các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, đảm 

bảo tính thống nhất chung trên phạm vi toàn tỉnh trong việc phát triển đồng bộ 

kinh tế, xã hội. Đồng thời, phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện làm 

cơ sở để quản lý, thu hút phát triển, đầu tư xây dựng đô thị, phù hợp với nhu cầu 

thực tiễn đặt ra. 

2. Mục tiêu phát triển vùng liên huyện, vùng huyện 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Phát huy các lợi thế của khu vực về vị trí địa lý và mối liên hệ vùng; tài 

nguyên biển; tài nguyên rừng, cảnh quan thiên nhiên, sản xuất và nhân văn; các 

khu dân cư lâu đời và các giá trị văn hóa lịch sử, để phát triển một đô thị có bản 

sắc, kinh tế đa dạng, năng động. Đồng thời, chú trọng phát triển hài hòa các ngành 

kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đô thị. 

Phân vùng chức năng đảm bảo đô thị phát triển năng động và hiệu quả về 

kinh tế - xã hội - cảnh quan. Chú trọng cải tạo và nâng cấp các khu dân cư hiện 

hữu để khai thác tối đa các tiềm lực sẵn có về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội, nhà ở và con người, đồng thời, tạo ra các không gian phát triển kinh tế 

mới. 

Ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong phát triển 

kinh tế, giữ gìn và phát huy gia trị cảnh quan sinh thái và bảo vệ môi trường. 

Giữ vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phát triển Bình Thuận trở thành trung tâm giao thương của ba vùng kinh 

tế động lực quốc gia vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Tây Nguyên, tiểu 

vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 
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- Phát triển hệ thống đô thị phát triển thịnh vượng, bền vững trong tương 

lai nhiều biến động, phát huy giá trị chuỗi đô thị có lịch sử lâu đời, độc đáo và có 

bản sắc. 

- Trở thành một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh 

vực của cả nước, cụ thể:  

+ Trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại có tầm cỡ Quốc Gia và Quốc tế; 

+ Trung tâm công nghiệp điện năng, công nghiệp khai khoáng, dầu khí của 

quốc gia. Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho vùng công nghiệp sôi động Đông nam 

bộ; 

+ Trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đánh bắt nuôi trồng 

thủy sản của tiểu vùng Duyên hải Nam Trung bộ. sản xuất nông lâm ngư nghiệp 

theo công nghệ tiên tiến, tạo được giá trị hàng hóa cao; 

+ Trung tâm du lịch sinh thái rừng, sinh thái biển - đảo, công viên địa chất 

và du lịch văn hóa lịch sử đặc trưng tầm quốc gia và quốc tế. 

- Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. 

3. Phương án phân bố không gian vùng liên huyện 

3.1. Mô hình phát triển liên kết vùng 

Tổng hợp các yếu tố sẵn có của địa phương, với những mục tiêu và quan 

điểm phát triển, để tạo không gian phát triển mới, phù hợp với tư duy, mô hình 

phát triển cũng như các định hướng, mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội 

và định hướng phát triển những ngành lĩnh vực quan trọng, về tổng thể. Đề xuất 

phương án tổ chức không gian các khu chức năng chính theo nguyên tắc “Một 

trục động lực - Hai trục liên kết - Ba hành lang phát triển - Bốn trung tâm”. 

a). Một trục động lực  

Trục động lực hay có thể gọi là vùng động lực, gồm nhóm hệ thống hạ tầng 

trục cao tốc Đông - Tây gắn với hệ thống đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, 

đường sắt quốc gia và QL1, là hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng để kết nối 

với tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, đặc 

biệt là hướng kết nối về TP. Hồ Chí Minh (với khoảng 200 km đường cao tốc, 

tương đương khoảng 2 giờ vận chuyển). Khả năng thu hút các ngành nghề chuyển 

đổi theo “sóng chuyển đổi ngành nghề” từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh ra các 

vùng ngoại vi. Các khu vực phía Nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp nhận trong giai đoạn 

trước mắt các đợt sóng chuyển đổi này (với sự hình thành các khu, cụm công 

nghiệp chế biến, chế tạo từ vành đai TP. Hồ Chí Minh). Không gian hành lang 

hai bên trục động lực cần có vai trò cung cấp hạ tầng, quỹ đất, ưu tiên hàng đầu 

là cho sản xuất, chế xuất. Việc phát triển đô thị dọc trục cần phát triển tập trung, 

không dàn trải, để tạo ra và dự trữ các quỹ đất sạch có quy mô cho tương lai. Đô 
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thị phát triển mới với hạ tầng hiện đại, hỗ trợ các chức năng khác trong vùng và 

không áp sát vào vùng trục hạ tầng này. 

Hình 28. Mô hình liên kết vùng 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

b). Hai trục liên kết 

Hai trục liên kết nhằm kết nối các không gian đô thị, sản xuất, hệ sinh thái 

cảnh quan hướng Bắc Nam và hướng Đông Tây. 

(1). Trục kết nối Bắc Nam: là hệ thống không gian lưu vực sông và vùng 

phụ lưu của hệ thống sông chính, là các trục xuyên suốt kết nối vùng sinh thái núi 

rừng, đến vùng đồng bằng cao, vùng cồn cát và biển. Là động lực hình thành nên 

các vùng đất đai màu mỡ, bằng phẳng, thuận lợi phát triển các điểm dân cư, sản 

xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản..., cụ thể: 

- Vùng hệ thống sông Lòng Sông. 

- Vùng hệ thống sông Lũy. 

- Vùng hệ thống sông Cà Ty và sông Cái. 

- Vùng hệ thống sông Dinh. 

Các trục kết nối Bắc Nam còn gắn kết Bình thuận với Lâm Đồng, Đăk 

Nông về quan hệ sản xuất, trung chuyển hàng hóa, cùng trách nhiệm bảo vệ hệ 

sinh thái đầu nguồn. 

(2). Trục liên kết Đông Tây: Ngoài trục động lực với hệ thống hạ tầng vùng 

lớn sắp hình thành, trục kết nối đô thị, hệ sinh thái tự nhiên của các vùng có điểm 
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tương đồng được liên kết chặt chẽ bởi 02 trục chính là trục ven biển và trục kết 

nối phía các huyện miền núi phía Bắc của tỉnh. 

- Trục ven biển: kết nối chuỗi không gian ven biển Bình Thuận bằng hệ 

sinh thái bờ biển và mặt nước cùng với các tuyến giao thông (tuyến đường ven 

biển, tuyến QL1). Kết nối chủ yếu là các chức năng đô thị, du lịch biển, dịch vụ 

và công nghiệp cảng. 

- Trục kết nối phía Bắc: là trục kết nối các vùng sinh thái, vùng sản xuất, 

các vùng đô thị trung tâm quy mô nhỏ. Tạo động lực phát triển cho vùng phía 

Bắc của tỉnh, đồng thời chia sẻ quyền lợi và cơ hội phát triển, hỗ trợ phát triển 

đối với các Tỉnh có những điểm tương đồng về tiềm năng và cơ hội. 

c). Ba hành lang phát triển 

- Hành lang phát triển gắn với trục động lực (trùng với trục động lực). 

- Hành lang ven biển cùng với việc hình thành tuyến giao thông đường bộ 

ven biến kết nối các chức năng: công nghiệp, du lịch, đô thị, nông nghiệp (nuôi trồng, 

khai thác thủy, hải sản) ven biển là khu vực năng động về phát triển kinh tế theo chủ 

trương phát triển hướng biển, khai thác tối đa lợi thể, tiềm năng từ biển. 

- Hành lang phát triển kết nối các khu vực phía Tây, Tây Bắc, phía Bắc 

tỉnh Bình Thuận với chức năng phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có 

chất lượng cao; kinh tế trang trại chăn nuôi bò, heo; Phát triển đô thị và các dịch 

vụ công nghiệp nhẹ tập trung, công nghiệp đa ngành nghề và khai thác sản xuất 

vật liệu xây dựng, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp và làng nghề truyền 

thống, hướng tới mục tiêu “không để ai lại phía sau” đồng thời chia sẻ các tiềm 

năng, tài nguyên trong việc phát triển, kết hợp với 02 trục liên kết. Tổ chức các 

đô thị dọc theo các điểm giao cắt giữa hành lang hỗ trợ phát triển và các trục liên 

kết để hình thành các trung tâm hỗ trợ (trong đó có đô thị Võ Xu - Đức Tài). 

d). Bốn vùng phát triển (04 vùng trung tâm): 

- Vùng Trung tâm (thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm 

Thuận Nam, huyện đảo Phú Quý) với hạt nhân phát triển là thành phố Phan Thiết. 

Với các tiểu vùng: (i) Tiểu vùng động lực ven biển; (ii) Tiểu vùng sinh thái phía Bắc. 

- Vùng Đông Bắc (Tuy Phong, Bắc Bình). 

- Vùng Tây Nam (La Gi, Hàm Tân). 

- Vùng Tây Bắc (Đức Linh, Tánh Linh). 

Các trung tâm được bố trí kết nối với trục động lực và gắn kết với các chức 

năng công nghiệp, du lịch và đầu mối giao thông vận tải (cảng hàng không, cảng 

biển, ga đường sắt và các trung tâm tiếp vận...). Trong đó, trung tâm là thành phố 

Phan Thiết hướng phát triển trở thành đô thị loại I, là trung tâm hành chính, chính 

trị, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật, du lịch và các dịch vụ khác của tỉnh, hỗ 
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trợ vùng Tây Nguyên và phía Nam và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Các trung tâm phía Bắc và phía Tây và phía Đông sẽ là các trung tâm dịch 

vụ đô thị hỗ trợ các chức năng của từng vùng: công nghiệp, du lịch, thương mại 

dịch vụ, nông nghiệp... 

3.2. Định hướng phát triển không gian các vùng 

3.2.1. Định hướng không gian bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi 

trường 

Không gian bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và môi trường tỉnh Bình Thuận 

hình thành 5 tiểu vùng dựa vào đặc thù riêng biệt của mỗi vùng, cụ thể như sau:  

(1). Tiểu vùng I (Tiểu vùng thượng nguồn miền núi): động lực phát triển 

dựa trên du lịch và khôi phục sinh thái trên nguyên tắc chi trả môi trường diện 

rộng; Thận trọng trong việc phát triển thuỷ điện; Định hướng quy mô đô thị nhỏ; 

Hình thái đô thị nén cao, lựa theo địa hình, tránh san gạt, chặt phá rừng.  

(2). Tiểu vùng II (Tiểu vùng đồi núi bán sơn địa): động lực phát triển chủ đạo 

là nông lâm nghiệp đô thị, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, cảnh quan, văn hoá 

tâm linh; Quy mô đô thị nhỏ và vừa, đan xen với TTCN, công nghiệp quy mô vừa.  

Hình 29. Phân bố không gian bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

(3). Tiểu vùng III (Tiểu vùng trung du và đồng bằng cao): vùng tập trung 

phát triển chính; Trung tâm kinh tế vùng; Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp 

quy mô lớn; Sử dụng công nghệ mới để khôi phục cấu trúc hạ tầng xanh, giảm ô 

nhiễm môi trường và từng bước giải phóng không gian cho nước; Trong tương 
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lai lâu dài, có thể hình thành các đô thị lớn nhất trong vùng lưu vực; Hình thái đô 

thị có trung tâm tập trung mật độ cao, trên một thảm đô thị trải trên diện rộng; 

Thảm này cần đạt tiêu chuẩn tối thiểu; Trong khi đó, các điểm tập trung càng nén 

càng tốt.  

(4). Tiểu vùng IV (Tiểu vùng đồng bằng trũng): phát triển nông ngư 

nghiệp, du lịch sinh thái, cảnh quan; Phục hồi hệ sinh thái vùng trũng.  

(5). Tiểu vùng V (Tiểu vùng cồn cát ven biển): tuy là vùng ven biển, nhưng 

ít bị ảnh hưởng của thiên tai, ít bị ngập lụt; Động lực phát triển là cảng, dịch vụ, 

ngư nghiệp, du lịch sinh thái với bất động sản cao cấp; Bảo tồn hệ sinh thái ven 

biển và phục hồi hành lang xanh phòng hộ ven biển; Quy mô đô thị nhỏ và vừa. 

Riêng đối với quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa đạng sinh học hệ sinh thái 

rừng, cho thuê môi trường rừng và hoàn trả sinh thái đối với rừng khi phát triển 

các dự án kinh tế hoặc đô thị (đảm bảo luật, các quy định liên quan đến lâm 

nghiệp) đồng thời:  

- Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; phục hồi và 

nâng cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung 

cấp các dịch vụ môi trường rừng, trong đó: đối với rừng đặc dụng đảm bảo hài 

hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đối với rừng phòng hộ và rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển dịch vụ môi 

trường rừng và các mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp; thực 

hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy 

thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên 

rừng.  

- Giữ ổn định diện tích quy hoạch rừng tự nhiên, không chuyển diện tích 

rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển có nguồn gốc đầu tư từ ngân sách nhà nước 

sang mục đích khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh 

hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định). Hoàn 

thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho 

phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự; đảm 

bảo đủ các điều kiện để tổ chức quản lý bảo vệ rừng và phát triển bền vững tài 

nguyên rừng.  

- Đẩy mạnh gắn kết giữa bảo tồn và phát triển với sự tham gia tích cực của 

các bên liên quan trong quản lý rừng như: xây dựng các mô hình gắn kết cộng 

đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích công bằng vào công tác quản lý rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ thông qua cách tiếp cận quản lý hợp tác thích ứng nhằm 

nâng cao mức độ tham gia của các cộng đồng địa phương, giảm xung đột và nâng 

cao hiệu quả quản lý; đẩy mạnh cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.  
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- Tăng cường năng lực quản trị rừng cho các chủ rừng thông qua việc thiết 

lập hệ thống giám sát và đánh giá tài nguyên rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thông tin trong quản lý 

ngành lâm nghiệ. Nâng cao năng lực để các chủ rừng quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng hiệu quả, đến năm 2030, 100% các chủ rừng là tổ chức có đủ năng lực theo 

dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Phát triển vùng rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng 

rừng gỗ lớn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào phát triển rừng thông qua các cơ 

chế, chính sách khuyến khích về đất đai, tín dụng, bảo hiểm, thuế, thị trường. + 

Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng sản xuất theo hướng tối 

ưu hóa hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị lâm sản thông qua việc đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học công nghệ, bao gồm: xác định cơ cấu cây trồng, loài cây trồng phù 

hợp điều kiện đất đai, khí hậu, có giá trị kinh tế cao và phù hợp mục đích kinh 

doanh và công nghệ khai thác, chế biến; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng 

giống chất lượng cao, trồng rừng thâm canh gỗ lớn, cơ giới hóa và công nghệ cao 

trong các khâu sản xuất (xử lý thực bì, làm đất, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh, 

lửa rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản...). 

- Phát triển hệ thống rừng đặc dụng, bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen 

cây rừng, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu duy trì cân bằng 

sinh thái và phát triển lâm nghiệp bền vững.  

- Tổ chức thực hiện Đề án trồng cây xanh nhằm mục đích vừa cung cấp gỗ 

và nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, vừa phòng hộ, bảo vệ môi trường, cải 

thiện cảnh quan (tại các đô thị, vùng nông thôn, công sở, trường học, bệnh viện, 

khu di tích lịch sử,...) và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững đất nước.  

- Đẩy mạnh trồng và phục hồi rừng tai các khu vực phòng hộ, đầu nguồn, 

nơi có nguy cơ sạt lở. Tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến 

năm 2030, không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; Đẩy mạnh gây trồng, sử dụng 

lâm sản ngoài gỗ, tập trung vào các nhóm sản phẩm có thế mạnh, có giá trị kinh 

tế như: mây, tre, dược liệu... 

3.2.2. Định hướng phát triển các không gian vùng chức năng 

a). Phân bố không gian vùng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề 

(1). Chuẩn bị và dự trữ quỹ đất cho phát triển công nghiệp, đặc biệt là 

những quỹ đất sạch, quy mô lớn, có vị trí gắn với hệ thống hạ tầng giao thông 

vùng, cảng biển nước sâu. Đối với Bình Thuận, quỹ đất thuận lợi cho phát triển 

công nghiệp được xác định tại hai khu vực chính: 

- Khu vực hai bên trục động lực liên kết Đông - Tây, bao gồm tổng hợp 
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các kết nối hạ tầng vùng: Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Bắc - Nam, 

đường sắt Bắc - Nam, đường QL1A, cảng hàng không Phan Thiết. Là khu vực có 

địa hình đồng bằng cao, dân cư thưa thớt mật độ thấp, không có tài nguyên thiên 

nhiên nổi trội và có quỹ đất đa dạng về quy mô, phù hợp đáp ứng cho các nhu cầu 

phát triển của công nghiệp. 

- Khu vực ven biển phía Đông và phía Tây Nam Bình Thuận, là điểm tiếp 

cận giao thông thủy thuận lợi với hệ thống cảng nước sâu Vĩnh Tân và Sơn Mỹ, 

hình thành hai vùng công nghiệp với lợi thế cạnh tranh lớn là vùng công nghiệp 

Bắc Bình - Tuy Phong và vùng công nghiệp La Gi - Hàm Tân thuận lợi cho phát 

triển kinh tế biển. 

(2). Đối với các quỹ đất đã được xác định ưu tiên cho phát triển công 

nghiệp, việc phát triển đô thị ở dọc các trục động lực cần đan xen hợp lý, tập 

trung, không dàn trải, dành quỹ đất trống sạch, lớn cho sản xuất trong tương lai. 

(3). Hình thành các vùng công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, các hành 

lang kinh tế quốc gia vùng (Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, QL1A, dải hành lang 

ven biển, QL55, QL28), các vùng cảng biển nước sâu quốc tế và quốc gia. 

- Vùng công nghiệp trung tâm (Phan Thiết - Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc). 

- Vùng công nghiệp tập trung phía Tây Nam (La Gi - Hàm Tân). 

- Vùng công nghiệp phía Đông (Bắc Bình -Tuy Phong). 

- Vùng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phía Tây Bắc (Đức Linh - Tánh 

Linh). 

(4). Hình thành tổ hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, cảng biển, 

kho cảng khí LNG tại khu vực La Gi - Hàm Tân 

(5). Thu hút đầu tư phát triển, tìm kiếm, liên kết với khu vực Cà Ná - phía 

Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

(6). Làng nghề:  

- Phát triển làng nghề gắn với du lịch nhằm giúp các làng nghề khôi phục 

nghề cổ truyền, phát triển các hoạt động văn hóa dân gian, xây dựng môi trường 

du lịch văn hóa nhằm quảng bá du lịch và sản phẩm nghề;  

- Đưa ra các giải pháp cụ thể để bảo tồn và phát triển làng nghề. Bên cạnh 

việc quan tâm tổ chức các hội chợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề trong và 

ngoài tỉnh nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, tăng cường 

hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thu hút đầu tư; tỉnh cũng đã 

triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tư vấn, khuyến nông 

khuyến công…;  

- Rà soát thực hiện việc quy hoạch xây dựng các làng nghề, kết hợp du lịch 
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theo chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề đã được phê duyệt, trong đó 

cần chú trọng đến công tác bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống và phát 

triển làng nghề mới.  

Hình 30. Phân bố không gian khu vực ưu tiên phát triển công nghiệp 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

b). Phân bố không gian vùng phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại 

(1). Phân bố không gian phát triển du lịch  

Do đặc thù, tiềm năng phát triển của Bình Thuận, các hoạt động kinh tế 

diễn ra cần xem xét, đánh giá tác động đến hiệu quả của hoạt động du lịch, dịch 

vụ, có thể coi không gian du lịch, dịch vụ bao trùm hầu hết không gian phát triển 

của Bình Thuận.  

Định hướng tổ chức không gian du lịch, dịch vụ: Tiếp tục đẩy mạnh hiện 

thực hóa khu du lịch trọng điểm quốc gia, phát triển thương hiệu du lịch “Hàm 

Tiến - Mũi Né”; Khai thác tốt dải du lịch ven biển, trong đó phát triển du lịch đảo 

Phú Quý; Bảo vệ và khai thác hiệu quả, bền vững các khu bảo tồn tự nhiên, khu 

sinh thái rừng ngập mặn; Quy hoạch và thực hiện đầu tư phát triển các khu du 

lịch trên địa bàn tỉnh. 

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển du lịch kết hợp với nghỉ 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hoạt động khoa học và công nghệ… phát triển mạnh 

loại hình du lịch biển, giải trí; du lịch thám hiểm và thể thao. Phát triển mạnh du 

lịch quốc tế hài hòa với đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa, kết hợp các loại hình 

du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện… (MICE) tạo động lực thúc 

đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển. 
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Phát triển hạ tầng phục vụ du lịch, hạ tầng cho dịch vụ khoa học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, bố trí quỹ đất có giá trị, đặc trưng để tạo nên một môi trường 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ hấp dẫn...  

Hình 31. Phân bố không gian các khu vực ưu tiên phát triển du lịch  

 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

(2). Phân bố không gian phát triển thương mại, logistics 

Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại phục vụ thương mại nội địa và du 

lịch; mở rộng các loại hình thương mại ở nông thôn… 

Phát huy và phát triển Trung tâm dịch vụ Logictics sân bay Phan Thiết và 

Trung tâm dịch vụ Logictics khu vực huyện Hàm Tân, thu hút nguồn hàng xuất 

nhập khẩu qua các trung tâm. 

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng 

logistics đảm bảo thúc đẩy các hoạt động thương mại trong tỉnh và liên tỉnh, bảo 

đảm duy trì cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêu dùng đa dạng của dân cư và 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên tắc bố trí 

các không gian này là gần các điểm đầu mối trung chuyển hàng hóa cấp vùng, 

gắn với giao thông đối ngoại. 

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trong từng giai đoạn; Hình thành các cụm kinh tế, thương mại, 

dịch vụ gắn với các trung tâm huyện, trung tâm cụm xã, là đầu mối giao thông và 

gắn với chợ. 
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Hình 32. Phân bố không gian phát triển các khu vực ưu tiên phát triển thương 

mại, dịch vụ 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

c). Phân bố không gian phát triển vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản  

Ưu tiên phân bố vùng sản xuất nông nghiệp tại các khu vực có điều kiện tự 

nhiên thuận lợi đối với trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản. Sản xuất nông nghiệp 

tập trung theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo phát triển bền vững. 

Quy hoạch phát triển các vùng sản xuất trồng trọt đối với cây chủ lực, vùng 

nuôi để xác định không gian phát triển, đảm bảo phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng, nhu cầu thị trường, tập quán sản xuất. 

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ 

gắn với liên kết theo chuỗi giá trị ở các địa bàn có điều kiện thuận lợi. Xây dựng 

phương án phát triển hạ tầng thủy lợi và phòng chống thiên tai bảo đảm liên vùng, 

đáp ứng yêu cầu sản xuất bền vững, tập trung phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

Các phân bố chủ yếu ở các vùng:   

- Vùng nông nghiệp: 

+ Vùng nông nghiệp ứng dụng ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận tại 

các xã, thị trấn: Lương Sơn, Sông Lũy, Bình Tân và Hòa Thắng thuộc huyện Bắc 

Bình, với quy mô diện tích toàn vùng khoảng 2.155 ha (điều chỉnh không thuộc 



615 

khu vực dự trữ và khai thác titan). 

+ Vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa, tập trung ở 3 khu vực Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh - Đức Linh. 

+ Vùng cây cao su: chủ yếu tại Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. 

+ Vùng chuyên canh cây ăn quả: chủ yếu là cây thanh long tập trung Hàm 

Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Tân. 

+ Vùng cây điều: Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình... 

+ Vùng chăn nuôi đại gia súc: chủ yếu là bò thịt tập trung ở các huyện có 

vùng đồng cỏ lớn như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. 

Khuyến khích phát triển loại hình chăn nuôi hộ gia đình đối với gia súc, gia cầm 

quy mô nhỏ và vùng phát triển cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô 

lớn và vừa. 

+ Phát triển mô hình chăn nuôi đàn dê, cừu tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình, 

Hàm Thuận Bắc... 

- Vùng lâm nghiệp: 

+ Bảo vệ rừng hiện có, tiếp tục trồng mới rừng, khoanh nuôi tái sinh, nuôi 

dưỡng rừng, khai thác rừng hợp lý, nâng cao chất lượng rừng và giữ ổn định tỷ lệ 

độ che phủ rừng 43%. 

+ Ưu tiên đầu tư, bảo vệ, phát triển và nâng cao chất lượng rừng, đặc biệt 

là đối tượng rừng phòng hộ ở những vùng xung yếu trên địa bàn các huyện Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh và trồng rừng 

trên vùng đất cát ven biển, chống sa mạc hóa (Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Tuy 

Phong, Bắc Bình, Hàm Tân). Giữ ổn định diện tích rừng đặc dụng đến năm 2030 

ở huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. 

+ Giữ ổn định diện tích quy hoạch rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng ở 

khu vực đất đồi núi chưa sử dụng 

+ Ổn định định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (K’ho, Raglay, 

Châuro) ở các xã miền núi, vùng cao với phương hướng sản xuất nông - lâm kết hợp. 

- Vùng thủy sản: 

+ Phát triển khai thác xa bờ, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đưa 

Bình Thuận thành trung tâm nghề cá lớn của vùng và cả nước, trong đó chủ yếu 

là chế biến thủy sản, sản xuất giống, hạ tầng dịch vụ nghề cá hiện đại. Tập trung 

vào các sản phẩm chủ lực có sản lượng và khả năng cạnh tranh cao.  

+ Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá: Cảng cá, khu neo đậu tránh bão, 

chợ thủy sản đầu mối, các khu đóng sửa tàu thuyền, dịch vụ dầu khí … Quy hoạch 



616 

cảng cá, khu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nghề cá của tỉnh, phù 

hợp quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển 

bền vững kinh tế biển và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế thừa hợp lý quy hoạch hệ thống cảng cá, khu 

tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh thời kỳ trước đồng thời khắc phục các 

hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn; phát huy lợi thế vị trí địa lý, điều kiện 

tự nhiên, đảm bảo hiệu quả tối ưu trong phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và cung 

cấp dịch vụ hậu cần nghề cá; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nghề cá 

theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát huy vai trò, vị thế tỉnh nghề cá lớn, trung tâm 

lớn về khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và 

cả nước. Gắn kết quy hoạch cảng cá, khu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn 

tỉnh với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng 

các đô thị biển và làng cá văn minh đồng thời kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc 

phòng an ninh vùng biển, đảo. 

+ Nâng cấp, phát triển một số cảng cá lớn đóng vai trò đầu mối, trung tâm 

dịch vụ hậu cần và thương mại nghề cá khu vực và quốc gia để hỗ trợ có hiệu quả 

cho tàu cá trong và ngoài tỉnh hoạt động trên ngư trường. Cải thiện căn bản điều 

kiện hạ tầng dịch vụ nghề cá các xã bãi ngang phù hợp điều kiện đặc thù của địa 

phương, chấm dứt tình trạng tiêu thụ hải sản tại các bến tạm, bãi ngang không 

đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và không được kiểm soát. 

+ Mở rộng diện tích nuôi trồng trên biển và đảo Phú Quý, kết hợp hài hòa 

giữa sản xuất thuỷ sản với du lịch, giao thông, xây dựng các điểm dân cư ven biển 

và đảo Phú Quý. 

+ Đề xuất quy mô quy hoạch và định hướng bố trí không gian hạ tầng cảng 

cá, khu tránh bão cho tàu cá gồm 02 cảng cá loại I, 06 cảng cá loại II, 06 cảng cá 

loại III và 07 khu neo đậu tránh trú bão. 

d). Phân bố không gian phát triển đô thị và các điểm dân cư nông thôn 

Các không gian đô thị phát triển trên cơ sở mở rộng không gian đô thị hiện 

hữu, phát triển mật độ cao tại các khu vực trung tâm. Không phát triển dàn trải 

đô thị theo các tuyến hạ tầng đối ngoại. Hạn chế tăng mật độ trong các vùng sản 

xuất nông nghiệp.  

Các điểm dân cư nông thôn phát triển đô thị theo chiều sâu, không phân 

tán do làm tăng suốt đầu tư hạ tầng, phát triển tại các lưu vực sông có đất đai 

thuận lợi. Ưu tiên phát triển các đô thị ven sông, giao thoa giữa giao thông thủy 

và giao thông bộ, gần các trục kết nối. 
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Trên cơ sở phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 

các huyện, thị xã, thành phố và dựa theo các tiêu chí phân vùng, chia Bình Thuận 

thành 04 vùng liên huyện như sau: 

- Vùng Trung tâm: bao gồm thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, 

huyện Hàm Thuận Nam, huyện đảo Phú Quý, với hạt nhân phát triển là thành phố Phan 

Thiết, kết nối với không gian các đô thị vệ tinh như Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Thành... 

+ Phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu 

vực và quốc tế: Hình thành trung tâm đô thị dịch vụ tại thành phố Phan Thiết và 

đảo Phú Quý. Phát triển kinh tế biển, du lịch cao cấp ven biển, thể dục thể thao 

cấp vùng với sản phẩm chủ đạo là thể thao biển;  

+ Phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch; công nghiệp chế 

biến thủy hải sản; phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao, khai thác và nuôi 

trồng thủy hải sản.   

Hình 33. Phân bố không gian các vùng liên huyện (theo hệ thống đô thị) 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

+ Phát triển thủy điện; phát triển du lịch sinh thái núi, hồ cảnh quan; bảo 

vệ nguồn nước và rừng phòng hộ đầu nguồn. 

+ Phát triển giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao. 

+ Đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Vùng Đông Bắc: bao gồm huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, hạt nhân 

là đô thị Liên Hương bán kính ảnh hưởng 10-20 km, kết nối với các đô thị trong 

vùng là Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Chợ Lầu, Lương Sơn, Vĩnh Tân…  
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+ Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển công nghiệp 

chế biến, khai thác và nuôi trồng thủy sản. 

+ Phát triển đô thị và hạ tầng công nghiệp gắn với các dự án hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp vùng. 

+ Phát triển dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái biển, rừng, du lịch cộng đồng: 

hình thành trung tâm thương mại dịch vụ; du lịch sinh thái ven biển cao cấp tại Hòa 

Thắng; du lịch cảnh quan hồ, núi, khu bảo tồn thiên nhiên Kalon - Sông Mao; du lịch 

cộng đồng tại các trung tâm đô thị, xã Chí Công, xã Hòa Thắng. 

+ Phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản: hình thành các vùng thâm canh cây 

thanh long, cây bông vải, chế biến Soda, cây Mủ Trôm và phát triển chăn nuôi 

bò, dê; phát triển nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm thịt và tôm giống).  

+ Bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng. 

+ Phát triển đầu mối hạ tầng: xây dựng các tuyến quốc lộ Lương Sơn - Đại 

Ninh, Liên Hương - Phan Dũng, cảng nước sâu Vĩnh Tân.  

+ Phát triển công nghiệp khai khoáng, titan. 

+ Vùng Tây Nam: bao gồm thị xã La Gi và huyện Hàm Tân; hạt nhân là 

KCN-Đô thị-Dịch vụ Hàm Tân, La Gi, bán kính ảnh hưởng 10-30 km, kết nối với 

các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong vùng như: KCN Sơn Mỹ, Tân Đức. 

Trong đó có Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp-dịch vụ Sơn Mỹ, Trung 

tâm điện lực Sơn Mỹ, Kho khí hóa lỏng LNG, Cảng Sơn Mỹ, Khu đô thị Sơn Mỹ, 

Tân Thắng, La gi …. 

+ Phát triển trung tâm đô thị tổng hợp với trọng tâm là thương mại, dịch 

vụ, du lịch chất lượng cao tại đô thị La Gi; Đầu tư phát triển KCN – đô thị - dịch 

vụ Hàm Tân – La Gi. 

+ Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung, cảng: Tập trung 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp chế biến hải sản, 

khu đóng sửa tàu thuyền, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng (khu công 

nghiệp Sơn Mỹ, Tân Đức và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Nghĩa 

Hòa, Sông Phan, Thắng Hải). 

+ Phát triển du lịch sinh thái biển (các cụm du lịch giải trí, khu nghỉ dưỡng), 

du lịch văn hóa lịch sử: Hình thành các dự án du lịch biển Ngảnh Tam Tân, Đồi 

Dương - Hòn Bà, Bãi biển Cam Bình; Tham quan Dinh Thầy Thím. 

+ Phát triển kinh tế biển về đánh bắt, chế biến và cung ứng dịch vụ; phát 

triển nông, lâm nghiệp. 

- Vùng Tây Bắc: bao gồm huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, hạt nhân là 

đô thị Võ Xu bán kính ảnh hưởng 10 km, kết nối với các đô thị trong vùng như 
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thị trấn Lạc Tánh, thị trấn Đức Tài.  

+ Phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao chủ 

yếu phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa, cao su, phát triển du lịch sinh thái 

rừng, hồ, thác... phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò, heo. 

+ Phát triển đô thị và các dịch vụ công nghiệp nhẹ tập trung, công nghiệp 

đa ngành nghề và khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến các sản phẩm 

nông, lâm nghiệp và làng nghề truyền thống. 

+ Phát triển đầu mối thương mại phía Tây Bắc, liên kết giao thông vùng 

phía Tây Bắc của tỉnh với các tỉnh vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông 

Nam bộ. 

+ Phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái, tâm linh (thành mẫu Tà 

Pao, hồ Đami, Thác Bà - Núi Ông); 

+ Phát triển thủy điện: nhà máy thủy điện Đức Hạnh, nhà máy thủy điện 

La Ngâu. 

+ Đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

4. Phương án phân bố không gian vùng huyện 

4.1. Định hướng phân bố không gian thành phố Phan Thiết 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Xây dựng thành phố Phan Thiết xứng tầm là trung 

tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật, là thành phố động lực phát 

triển của tỉnh; có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp trên cơ sở 

ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại. Giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ 

sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 

mới. Đến năm 2025, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I; có hệ thống kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại; bảo đảm an sinh xã hội, cải 

thiện đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của 

địa phương. Đến năm 2030, thành phố Phan Thiết phát triển với nền kinh tế xanh 

bền vững, trọng tâm là phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch biển, trung tâm 

thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. 

(2). Động lực phát triển:  

- Phát triển thương mại, dịch vụ - du lịch chất lượng cao tầm khu vực và 

quốc tế. Phát triển mạnh mẽ thương hiệu du lịch Mũi Né; từng bước xây dựng 

thương hiệu du lịch Tiến Thành. Phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể phát 

triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đầu 

tư cải tạo các công viên biển, bãi tắm công cộng theo hướng hiện đại, thân thiện 

môi trường (bãi tắm khu vực Tiến Thành, Công viên Thương Chánh, Công viên 
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Đồi Dương). Hình thành trung tâm mua sắm, giải trí hiện đại tại trung tâm thành 

phố, du lịch cao cấp ven biển, thể dục thể thao cao cấp. Phát triển các dịch vụ 

giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và y tế chất lượng cao. Nâng cao chất lượng 

dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường tự 

nhiên và xã hội. 

- Phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, công nghiệp chế 

biến nông - lâm - thủy sản, gắn với phát triển khai thác và nuôi trồng thủy hải sản. 

Thu hút, củng cố và mở rộng các ngành nghề sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp 

và thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và tiêu dùng. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường 

áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất 

là hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Đẩy nhanh đầu tư phát triển hạ tầng giao 

thông kết nối trong đô thị và từ đường bộ cao tốc, cảng hàng không Phan Thiết 

đến Khu du lịch Tiến Thành, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né và trung tâm thành 

phố...  

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô102: 

- Đất đai: 276,26 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 228.536 người, đến năm 2030 là 305.000 người; đến 

năm 2050 là 420.000 người.  

(2). Tính chất:  

- Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, trung tâm vùng phía Nam của khu vực 

Duyên hải Nam Trung Bộ; đô thị hạt nhân trung tâm vùng tỉnh Bình Thuận; là 

trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình 

Thuận. 

- Là trung tâm du lịch và dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế. Là trung tâm 

thương mại, công nghiệp, trung tâm khai thác và chế biến hải sản của tỉnh Bình 

Thuận. 

- Là đô thị cửa ngõ kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây 

Nguyên và Nam Trung Bộ, có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Phát triển không gian gắn với các trục, tuyến hành lang kinh tế ven biển, 

ven hệ thống các sông, đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một 

 
102 Quy mô diện tích và dự báo dân số có tính đến việc điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính, phục vụ cho 

phát triển đô thị. 
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tổng thể không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội hoàn thiện theo tiêu chí 

hướng tới chất lượng hạ tầng đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có môi trường bền vững, 

thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). 

- Khu vực nội thị: Ưu tiên đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực cho phát 

triển đô thị, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Hình thái không gian đô 

thị phát triển theo chiều sâu về phía đất liền, tăng khả năng kết nối, hỗ trợ qua lại 

giữa các khu vực còn yếu. 

-  Tiếp tục nâng cấp một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, mở mới các trục 

đường chính, đường vành đai đô thị theo các quy hoạch đã có. Phát triển hệ thống 

thoát nước, cấp nước cho các khu vực trong thành phố; hoàn thiện việc xử lý rác 

thải, mạng lưới thu gom rác, hệ thống nghĩa trang cho nhân dân.  

- Khu vực ngoại thị: Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng xây dựng 

nông thôn mới; mô hình phát triển theo hướng kết hợp cải tạo không gian cũ với 

phát triển mới các điểm dân cư nông thôn, phát triển dịch vụ du lịch hiện đại, cơ 

sở hạ tầng đồng bộ, giữ gìn và bảo vệ môi trường. Duy trì các hoạt động sản xuất 

vốn có khi chưa có nhu cầu đô thị hóa. 

- Nâng cấp, xây mới nhằm nâng cao chất lượng hệ thống công trình hạ tầng 

xã hội toàn thành phố. Khai thác bố trí một cách hợp lý các công viên cây xanh, 

quảng trường công cộng trong các khu dân cư mới, khu dân cư hiện hữu. Đặc biệt 

chú trọng, khai thác không gian cây xanh quảng trường công cộng ven sông và 

ven biển. Duy trì và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực sông Bình Lợi, 

không bố trí giao thông cơ giới lớn chia cắt không gian rửng ngập mặn và sông. 

Đối với những không gian ven biển như khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, mật độ xây 

dựng hiện hữu đã dày đặc, khuyến khích thực hiện các dự án thu hồi lớp dân ven 

biển để tổ chức được không gian cho người dân và khách du lịch có thể tiếp cận 

trực tiếp với biển, bên cạnh đấy, tổ chức tái định cư tại chỗ những hộ dân một 

cách hợp lý để người dân có thể yên tâm phát triển kinh tế.  

- Phát triển mạnh không gian công cộng, dịch vụ ven biển; Thu hút các dự 

án khách sạn, khu resort nghỉ dưỡng đa dạng về hình thái kiến trúc tuy nhiên 

không được chiếm dụng không gian biển để khai thác dịch vụ dạng tư nhân hóa. 

Bảo tồn, tôn tạo và gìn giữ không gian đô thị lịch sử hai bên bờ sông Cà Ty. Tạo 

ra điểm nhấn đặc trưng giữa đô thị ven biển và ven sông, làm đa dạng các mặt 

tiền của thành phố. Kè gia cố các khu vực sạt lở song cần được đánh giá cụ thể 

từng khu vực để không làm mất bãi cát, ưu tiên các giải pháp kè kỹ thuật chắn 

sóng, giảm sóng làm tăng được diện tích bãi cát. Có cơ chế tháo gỡ chồng chéo 

quy hoạch để có pháp lý triển khai các dự án du lịch dịch vụ, đô thị tại khu vực 

này. Tuy nhiên, cần rà soát các dự án khó khả thi hoặc các dự án chậm triển khai, 

dẫn đến sử dụng không hiệu quả tài nguyên đất để có giải pháp thu hồi, chuyển 

đổi. Không gian ven biển tối đa hóa diện tích không gian công cộng dành cho 
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cộng đồng. Không giảm diện tích rừng phòng hộ tại các khu vực ven biển, khuyến 

khích trồng thêm rừng tại các khu vực thuận lợi. 

- Không gian phát triển công nghiệp cần đảm bảo không ảnh đến môi 

trường và cuộc sống của người dân xung quanh đó. Duy trì hoạt động hiệu quả 

của các khu vực cảng, bến neo đậu tàu thuyền.  

- Khu vực quanh cảng hàng không Phan Thiết, phát triển đô thị hướng đến 

sử dụng tiết kiệm đất, hình thành đô thị gắn tới các hoạt động công nghiệp, kho 

vận, các trung tâm logistics, công trình đầu mối. Tuy nhiên cần phát triển theo 

giai đoạn, không tràn lan và manh mún. 

- Hình thái không gian đô thị phát triển theo dạng tuyến, dọc theo hành 

lang ven biển dẫn đến khả năng kết nối, hỗ trợ qua lại giữa các khu vực thuận lợi 

theo các hướng (QL1A, QL28, ĐT708, ĐT716, ĐT706B, ĐT719). 

4.2. Định hướng phân bố không gian thị xã La Gi 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Xây dựng thị xã La Gi phát triển thịnh vượng, với 

vị thế của một trung tâm tiểu vùng phía Nam tỉnh Bình Thuận, có cơ cấu kinh tế 

hiện đại với những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Huy động tốt các nguồn lực, 

khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương góp phần đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển thị xã theo hướng đô thị thương mại - 

dịch vụ - du lịch phía Nam của tỉnh, phấn đấu đạt thành phố trực thuộc tỉnh và 

hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025. Phát triển toàn diện, đồng bộ 

các lĩnh vực văn hóa, xã hội; gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, 

ứng phó biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

(2). Động lực phát triển: 

- Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ thúc đẩy sản xuất phát triển. Xây 

dựng hoàn thiện hạ tầng thương mại hướng đến văn minh thương mại, phát triển 

thương hiệu địa phương phục vụ tiêu thụ nội địa và phát triển du lịch. Phát triển 

du lịch sinh thái biển, du lịch văn hóa lịch sử: Hình thành các dự án du lịch biển 

Ngảnh Tam Tân, Đồi Dương - Hòn Bà, Bãi biển Cam Bình; Tham quan Dinh 

Thầy Thím. 

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng hạ 

tầng các cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư lấp đầy trên 70% diện tích 

các cụm công nghiệp, ổn định hoạt động sản xuất. Tập trung phát triển mạnh các 

ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có thị trường (công nghiệp chế biến hải 

sản, khu đóng sửa tàu thuyền, …). Phát triển kinh tế biển cả về đánh bắt, chế biến 

và cung ứng dịch vụ. 
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- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá và khu neo đậu tránh 

trú bão. Huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

- Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; phát 

triển các vùng và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất và thổ nhưỡng. Chú trọng thực hiện chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) Bình Thuận nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông 

nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị.  

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

- Đất đai: 185,38 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 107.184 người; đến năm 2030 là 123.000 người; 

đến năm 2050 là 150.000 người. 

(2). Tính chất: 

- Là trung tâm tiểu vùng phía Nam tỉnh Bình Thuận; là đô thị loại II trực 

thuộc tỉnh, trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của vùng phía Nam tỉnh 

Bình Thuận. 

- Là trung tâm công nghiệp tập trung, trung tâm khai thác, chế biến hải sản 

của tỉnh Bình Thuận và khu vực; là trung tâm du lịch sinh thái biển, du lịch văn 

hóa, lịch sử cấp vùng. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính 

- Phát triển không gian gắn với việc bảo tồn, tôn tạo hệ tài nguyên thiên 

nhiên phong phú và đa dạng, đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành 

một tổng thể không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội hoàn thiện theo tiêu 

chí hướng tới chất lượng hạ tầng đô thị loại II trực thuộc tỉnh, có môi trường bền 

vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) mà vẫn đảm bảo cấu trúc đặc trưng của 

đô thị biển, sông. 

- Định hướng phát triển La Gi trở thành thành phố với tính chất chính là đô 

thị biển, du lịch, dịch vụ. Hướng mở rộng không gian đô thị về phía Tây Bắc và 

phía Đông, mở rộng không gian nội thị, hình thành thêm các phường mới. Khu 

vực trung tâm thị xã La Gi hiện hữu luôn cần được cải tạo, chỉnh trang, xây mới. 

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để có thể liên kết chặt chẽ không gian nội 

thị với không gian ngoại thị.  

- Vùng không gian cảnh quan mặt nước: bao gồm cảnh quan biển (với dài 

bờ biển dài 28 km), sông Dinh và hệ thống ao hồ. Đây là khu vực cảnh quan đẹp, 

hệ sinh thái sông, hồ phong phú. Ưu tiên phát triển các hành lang sinh thái, tạo ra 
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các không gian công cộng có thể tiếp xúc trực tiếp với vùng cảnh quan này để 

phục vụ người dân và khách du lịch. 

- Đối với vùng cảnh quan nông, lâm nghiệp hoặc những khu vực dự trữ 

cho các chức năng đô thị, những khu vực chưa phát triển đô thị, cần phải gìn giữ, 

phát huy giá trị không gian xanh đặc trưng, duy trì hệ thống thủy lợi đáp ứng cho 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tổ chức khai thác các điểm cắm trại trong 

các khu vực lâm nghiệp đồi núi. Các khu vực đồng bằng màu mỡ thuận lợi cho 

phát triển nông nghiệp, phát triển thêm dịch vụ ở các vùng nông thôn lân cận, 

hình thành vùng nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, có thể đưa 

ra 1-2 dự án trọng điểm về khai thác và tổ chức công viên sinh thái nông, lâm 

nghiệp để thu hút khách du lịch góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

- Đối với không gian phát triển công nghiệp, khi xây dựng cũng như hoạt 

động phải đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng để cuộc sống của các 

khu dân cư lân cận. 

- Bảo tồn, gìn giữ và duy trì phát triển các không gian văn hóa lịch sử. 

4.3. Định hướng phân bố không gian huyện Tuy Phong 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Phát triển huyện Tuy Phong hướng tới bền vững, 

gắn liền với tăng trưởng xanh và ổn định, tăng trưởng kinh tế gắn liền với nâng 

cao mức sống dân cư khu vực thành thị và nông thôn; hình thành một cơ cấu kinh 

tế, không gian kinh tế tiên tiến, hiện đại theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương 

mại, du lịch và nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng các 

khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư nuôi trồng, chế biến thủy sản; ưu tiên phát 

triển năng lượng điện gió và điện năng lượng mặt trời; phát triển dịch vụ - thương 

mại - du lịch đồng bộ, gắn kết với phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của huyện. 

Phát triển khu vực đô thị văn minh, hiện đại, với 01 đô thị loại III trung tâm tiểu 

vùng phía Bắc tỉnh Bình Thuận trên cơ sở nâng cấp, mở rộng thị trấn Liên Hương 

hiện nay. Bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

(2). Động lực phát triển: 

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư 

ngoài ngân sách; phối hợp, hỗ trợ phát triển có chọn lọc lĩnh vực năng lượng sạch, 

nhất là các dự án điện gió, điện mặt trời; ưu tiên tiêu thụ và sản xuất vật liệu từ xỉ 

than, phát triển ngành cơ khí, chế biến thủy sản, chế biến sản phẩm nông nghiệp 

chế biến Soda, cây Mủ Trôm; các dự án may mặc, da giày…  

- Tập trung đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, 

dịch vụ, đưa ngành thương mại, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao 

chất lượng du lịch, tạo điều kiện xây dựng và hoạt động các dự án du lịch đã được 
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tỉnh chấp thuận đầu tư; tập trung thúc đẩy phát triển du lịch tuyến Hòa Thắng - 

Phan Rí Cửa, Tà Năng - Phan Dũng, Khu bảo tồn biển Hòn Cau; liên kết hình 

thành các tour, tuyến du lịch mới, gắn du lịch cảnh quan thiên nhiên với du lịch 

văn hóa, lịch sử; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm biển và tổ chức các hoạt động 

thể thao biển (như bơi lặn, lướt ván, lướt sóng...). 

- Phát triển hệ thống dịch vụ Logistics kết nối thông qua Cảng quốc tế Vĩnh 

Tân, nhất là hỗ trợ Trung tâm dịch vụ logistics tại xã Vĩnh Tân và dịch vụ kho 

bãi Cảng quốc tế Vĩnh Tân nhằm kết nối và lưu thông hàng hóa bằng đường bộ, 

đường sắt, đường biển và phát triển các khu, cụm công nghiệp. 

- Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung sắp xếp, tái cơ cấu lại nghề cá; chú trọng nuôi 

trồng thủy sản; chế biến hải sản; nâng cao chất lượng tôm giống Tuy Phong. Hình 

thành các nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm), vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp 

(lúa, thanh long). Phát triển rừng theo mô hình lâm nghiệp xã hội (nông - lâm kết 

hợp). 

- Tăng cường huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục 

vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; ưu tiên đầu tư các công trình có tính cấp bách, 

trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, tính 

kết nối nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

- Đất đai: 185,38 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 145.470 người; đến năm 2030 là 152.000 người; 

đến năm 2050 là 155.000 người. 

(2). Tính chất:  

- Là trung tâm tiểu vùng phía Bắc tỉnh Bình Thuận; trung tâm dịch vụ đô 

thị ven biển; trung tâm năng lượng tỉnh; trung tâm Logistics của tỉnh; trung tâm 

đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; công nghiệp chế biến hải sản, thương mại và du 

lịch phía Bắc của tỉnh. 

- Thị trấn Liên Hương: Là trung tâm tiểu vùng phía Bắc tỉnh Bình Thuận; 

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật của huyện Tuy Phong; 

Động lực phát triển: Phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, nuôi trồng thủy hải 

sản, sản xuất nông nghiệp. Phát triển công nghiệp tập trung (ngành công nghiệp 

chế biến, đóng tàu thuyền). 

- Thị trấn Phan Rí Cửa: là đô thị loại IV, trung trung tâm đánh bắt, nuôi 

trồng thủy sản; công nghiệp chế biến hải sản, thương mại huyện Tuy Phong và 
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trung tâm du lịch phía Bắc của tỉnh. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Phát triển không gian gắn với hành lang phát triển kinh tế biển, đảm bảo 

khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng thể không gian có hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật, xã hội hoàn thiện theo tiêu chí hướng tới chất lượng hạ tầng đô 

thị loại III trực thuộc tỉnh (gắn kết thị trấn Phan Rí Cửa và thị trấn Liên Hương), 

có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) và hướng tới thành 

lập thị xã. Phát triển vùng đô thị cảng gắn với hoạt động của cảng quốc tế Vĩnh 

Tân. Các vùng phát triển đô thị mới tập trung hai bên QL1 và phát triển theo cấu 

trúc đô thị mở hướng biển, ven các lưu vực sông, không phát triển thành chuỗi 

dài dày đặc ven QL1. Vùng không gian giữa tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết 

và đường QL1, ưu tiên phát triển các chức năng công nghiệp, một số vị trí cho 

phép phát triển đô thị công nghiệp, có quy mô, không phát triển các cụm dân cư 

nhỏ lẻ, phân tán để duy trì các quỹ đất sạch có quy mô lớn trong tương lai. 

- Cải tạo nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng cho các khu dân cư hiện hữu, tuy 

nhiên phải đảm bảo giữ gìn được cấu trúc đặc trưng của từng khu vực, đặc biệt là 

những khu vực có cấu trúc mang tính văn hóa, lịch sử, giữ gìn và phát huy giá trị 

để phát triển du lịch cộng đồng. Các khu vực phát triển đô thị mới xây dựng lùi 

vào phía trong, hạn chế ra vùng sát mặt nước biển. Hạn chế nâng cao độ nền xây 

dựng, duy trì các hệ thống hành lang xanh kết nối từ vùng núi, đồng bằng ra phía 

đồi cát và ra biển.  

- Vùng không gian phía Bắc tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, duy trì 

cấu trúc không gian dân cư phân tán mật độ thấp đan xen trong các vùng sản xuất 

nông nghiệp. Cải tạo, chỉnh trang các khu vực trung tâm xã, mở rộng một số quỹ 

đất đáp ứng nhu cầu ở của người dân. Vùng không gian rừng núi cao: tạo động 

lực phát triển dựa trên du lịch và khôi phục sinh thái môi trường rừng. Kiểm soát 

các hoạt động để không làm ô nhiễm nguồn nước và hệ sinh thái. 

- Vùng không gian cảnh quan mặt nước: Bao gồm cảnh quan ven biển, 

sông Lũy và hệ thống ao hồ rải rác toàn khu vực huyện. Ưu tiên bảo tồn và khôi 

phục mạng lưới mặt nước, hệ thống nước ngầm, để tạo thành xương sống cho hệ 

thống hạ tầng xanh, từ đó tổ chức ra các không gian công cộng có thể tiếp xúc 

trực tiếp với vùng cảnh quan này để phục vụ cho người dân và khách du lịch. Tổ 

chức không gian cho các hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện ven biển; nhằm đa 

dạng hóa các hoạt động du lịch biển, tránh gây nhàm chán và trùng lặp với các 

sản phẩm biển khác trong toàn tỉnh. Duy trì các khu vực rừng phòng hộ, rừng 

ngập mặn ven biển, trồng bổ sung để tăng các diện tích rừng này.  

- Thiết kế không gian cửa sông, bến cảng và kết nối giữa đường thuỷ và 

đường bộ, để tăng hiệu quả sử dụng, đồng thời tăng chất lượng, tạo bản sắc và 

giảm tác động tiêu cực đến môi trường.  
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- Các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản phải đảm bảo môi trường, 

không gây ô nhiễm nguồn nước. 

+ Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nếu không gây ô nhiễm môi 

trường có thể cho phép đặt tại các khu dân cư. Đối với các khu công nghiệp, cần 

đảm bảo các vấn đề về an toàn và vệ sinh môi trường cho công nhân cũng như 

người dân sống ở khu vực lân cận. 

4.4. Định hướng phân bố không gian huyện Bắc Bình 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, 

khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các tiềm năng, lợi thế, xác định đúng những 

nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường ứng 

dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý, chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực, công nghệ thông tin; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, 

bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện, vững 

chắc trên các lĩnh vực. 

(2). Động lực phát triển: 

- Tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng liên kết nhằm khai thác có hiệu quả 

các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương về đất đai, bức xạ, gió, biển, du 

lịch, thế mạnh về kết nối giao thông, kết nối vùng, thủy lợi của huyện cùng với 

vận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, chủ động quảng bá hình ảnh, thu hút đầu 

tư, tận dụng tốt nhất cơ hội đầu tư mở ra từ việc hình thành 3 trung tâm lớn của 

tỉnh về du lịch, năng lượng và chế biến sâu titan để thu hút, thúc đầy các lĩnh vực, 

ngành, địa phương trong huyện phát triển. 

- Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng đảm bảo môi 

trường. Khai thác hiệu quả các tiềm năng về năng lượng, khoáng sản, quan tâm 

thu hút đầu tư năng lượng tái tạo, công nghiệp bảo quản, chế biến nông, lâm sản 

và công nghiệp phụ trợ chế biến sâu titan. Triển khai các dự án thăm dò, khai 

thác, chế biến sâu Titan khu vực Lương Sơn I, II, III. Thu hút đầu tư vào khu 

công nghiệp Sông Bình theo hướng thu hút các ngành công nghiệp tổng hợp. 

- Phát triển dịch vụ - thương mại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, 

thương mại. Chú trọng các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, 

nông nghiệp công nghệ cao,… tận dụng lợi thế về giao thông kết nối vùng Tây 

Nguyên với Trung tâm du lịch, thể thao biển mang tầm quốc gia và cảng tổng hợp 

Vĩnh Tân để tiếp cận, hình thành, phát triển các loại hình dịch vụ mới, trong đó 

chú trọng dịch vụ logistics. Kết nối việc thực hiện Đề án trung tâm du lịch thể 

thao mang tầm quốc gia của tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả vào các địa phương 
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ven biển của huyện tạo tiền đề vững chắc để đưa du lịch của huyện trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn sau năm 2025. Tăng cường các hoạt động liên kết đồng 

bộ du lịch biển với du lịch sinh thái vùng núi, rừng, gắn với tổ chức tốt các tua, 

tuyến du lịch. Khuyến khích phát triển loại hình du lịch homestay, farmsaty, mô 

hình du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao,... Hình Thành trung tâm thương 

mại dịch vụ; du lịch sinh thái ven biển cao cấp tại Hòa Thắng, du lịch cảnh quan 

hồ, núi, khu vực cảnh quan sinh thái đặc trưng Kalon - Sông Mao. Thu hút đầu 

tư hình thành một số trung tâm thương mại, siêu thị mi ni ở các xã, thị trấn, xây 

dựng mới chợ đầu mối Lương Sơn và các chợ Phan Rí Thành, Bình Tân và một 

số chợ nông thôn đủ điều kiện.   

- Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi sang cây 

trồng, vật nuôi hiệu quả, quản lý chặt chẽ dịch bệnh gắn bảo vệ môi trường. Tích 

cực thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế 

biến, bảo quản nông sản. Nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án nông lâm kết hợp 

các mô hình du lịch sinh thái. Xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa 

phương để tập trung xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Tăng diện tích 

cây thanh long, cây ăn quả khác theo quy trình VietGAP, GlobalGAP. Hình thành 

các vùng thâm canh cây thanh long, cây bông vải và phát triển chăn nuôi bò, dê; 

phát triển nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm thịt và tôm giống). Đẩy mạnh trồng rừng 

và khoanh nuôi, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có. 

- Phát triển đầu mối hạ tầng, xây dựng các tuyến quốc lộ kết nối Lương 

Sơn - Đại Ninh, Liên Hương - Phan Dũng, cảng nước sâu Vĩnh Tân... làm động 

lực phát triển kinh tế không chỉ tại Bắc Bình mà của toàn tỉnh Bình Thuận.  

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

- Đất đai: 1.868,8 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 129.527 người; đến năm 2030 là 134.500 người; 

đến năm 2050 là khoảng 150.000 người. 

(2). Tính chất: 

- Là vùng kinh tế tổng hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp và 

nông nghiệp chất lượng cao; là vùng giàu tiềm năng về phát triển du lịch cảnh 

quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc địa phương gắn với văn hóa lịch sử; 

- Là cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, đón các luồng phát triển từ phía Lâm 

Đồng, Bảo Lộc; là đầu mối giao thông quan trọng, điểm trung chuyển giữa vùng 

Tây Nguyên ra đường biển hoặc kết nối vào trục động lực phát triển Bắc - Nam. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 
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- Hệ thống đô thị và điểm dân cư của huyện chủ yếu nằm trên trục QL1 

nên cần phát triển không gian đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp 

thành một tổng thể không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đảm bảo nhu 

cầu sống của người dân, có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu 

(BĐKH). Tại những điểm gần sông và có quỹ đất thuận lợi, quy mô đô thị sẽ lớn 

hơn, còn lại các hình thức phân bố dân cư dạng tuyến, bám dọc theo các tuyến 

đường chính QL1, đường liên huyện, liên xã cần phát triển thành từng cụm dân 

cư tập trung để thuận lợi phát triển hạ tầng và duy trì các quỹ đất sạch, quy mô 

lớn trong tương lai. 

- Là cửa ngõ kết nối từ vùng Tây Nguyên đến Bình Thuận và ra biển, cũng 

là huyện thuộc cả 3 trục phát triển chính của Tỉnh: Trục phía Tây Bắc gắn kết với 

vùng Tây Nguyên, trục các dự án hạ tầng vùng lớn (đường QL1, cao tốc Bắc 

Nam, đường sắt Bắc - Nam, sân bay…) và trục hành lang kinh tế Biển nên huyện 

Bắc Bình cần phát triển không gian đa dạng theo nhiều hướng để tận dụng cơ hội, 

đón được nguồn lực phát triển từ nhiều hướng. Có quỹ đất đồi dào, là khu vực 

chiến lược trong tương lai khi Bình Thuận cần cung cấp hạ tầng, chuẩn bị đất 

sạch cho phát triển các khu chế xuất, khu kinh tế và đô thị với hạ tầng hiện đại, 

tập trung mật độ cao. 

- Là vùng được nhận định phát triển không gian kinh tế - xã hội - môi 

trường thuộc lưu vực của hệ thống sông Lũy nhỏ. Ưu tiên bảo tồn và khôi phục 

mạng lưới mặt nước, hệ thống nước ngầm để tạo thành xương sống cho hệ thống 

hạ tầng xanh. Các không gian ven sông vẫn còn có thể khai thác các quỹ đất lớn, 

ưu tiên tổ chức các không gian quảng trường công cộng và các đô thị mới những 

vẫn tạo ra nét đặc trưng riêng. 

- Khu vực đồi cát chạy dài ven biển, là không gian vô cùng đặc sắc, chú 

trọng khai thác dịch vụ - du lịch. Định hướng quy hoạch những điểm hoặc chuỗi 

dịch vụ nhỏ ở khu vực này. Phát triển không gian để tổ chức những trò chơi trải 

nghiệm cảm giác mạnh, thể thao trên cát… 

- Khoanh vùng, bảo vệ diện tích rừng hiện có, không chặt phá cũng như 

thu hẹp diện tích rừng, ưu tiên trồng thêm rừng chắn gió, cát ven biển. Tại các 

khu vực canh tác nông nghiệp, cần sử dụng các biện pháp sản xuất công nghệ cao 

để có thể khai thác được chất lượng cũng như sản lượng cao hơn. Bên cạnh đó, 

bố trí các điểm tham quan du lịch hoặc công viên sinh thái nông nghiệp nhằm tìm 

hiểu học hỏi cách nuôi trồng, khai thác tại địa phương cũng như động lực phát 

triển kinh tế toàn huyện. 

- Tại những khu vực được quy hoạch là khu dự trữ khai thác khoáng sản 

Quốc gia, cần lựa chọn một loại hình có thể triển khai ngắn hạn, đánh giá hiệu 

quả khai thác và tiến tới hạn chế hoặc không khai thác khoáng sản, đặc biệt là 

Titan. Có chính sách hợp lý thúc đẩy phát triển du lịch ven biển hiệu quả khi hiện 
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tại có sự chồng chéo giữa các quy hoạch, hạn chế sự phát triển của huyện. Là 

vùng có dự trữ titan lớn nhất nước cần có chính sách khai thác và dự trữ hợp lý 

để phát triển song song giữa các ngành công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và 

dịch vụ. 

- Chú trọng đầu tư về hệ thống kênh cấp nước cho các vùng sản xuất nông 

nghiệp, đây cũng là nơi dự trữ và cung cấp nước cho toàn tỉnh vào mùa hạn. 

- Đẩy mạnh phát triển các dự án khách sạn, resort nghỉ dưỡng ven biển 

nhưng vẫn đảm bảo có không gian công cộng để người dân cũng như khách du 

lịch có thể tiếp cận với biển một cách dễ dàng. 

4.5. Định hướng phân bố không gian huyện Hàm Thuận Bắc 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Phát huy lợi thế của một huyện ở vị trí giáp ranh 

với thành phố Phan Thiết, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Hình thành mối liên 

kết phát triển kinh tế - xã hội với các huyện giáp ranh thuộc tỉnh Lâm Đồng. Khai 

thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và lợi thế về vị trí địa 

lý, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, 

tăng nhanh khối lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu; tạo 

bước đột phá trong phát triển sản xuất công nghiệp và các ngành dịch vụ, đạt tốc 

độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Phát huy cao nhất các nguồn nội lực, thu 

hút nhiều nguồn lực từ bên ngoài, tập trung đúng mức cho đầu tư xây dựng đồng 

bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông 

thôn mới. Coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, cải thiện điều kiện vật chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ cho toàn 

dân. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an 

ninh và bảo vệ môi trường môi trường sinh thái.  

(2). Động lực phát triển: 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm 

hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao. Đầu tư thâm canh toàn bộ diện tích canh tác 

lúa, kết hợp với chuyển đổi cây trồng phù hợp với từng vụ, từng vùng. Phát triển 

các giống lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ có giá trị thương phẩm cao.  

Tập trung sản xuất thanh long bền vững, phát triển theo quy mô trang trại, 

đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 

hầu hết diện tích, từng bước hình thành và phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn 

GlobalGAP. Tiếp tục phát triển, nâng hiệu quả hoạt động các hợp tác xã thanh 

long, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng giá trị gia tăng. Thực hiện sản xuất hữu 

cơ đối với vùng chuyên canh cây ăn quả, cà phê ở Đa Mi, kết hợp với phát triển 

du lịch. Khuyến khích phát triển hợp tác xã rau sạch ở Phú Long. Phát triển chăn 

nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp. Xã 
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hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống trạm trại kỹ thuật phục vụ chăn nuôi, sản xuất 

con giống tốt, xây dựng thành công chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn để xuất khẩu. 

Phát triển diện tích rừng sản xuất gắn với kinh doanh du lịch sinh thái ở những 

nơi có điều kiện. 

- Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Xây 

dựng, triển khai quy hoạch để từng bước hình thành vùng kinh tế động lực Hàm 

Thắng - Phú Long - Hàm Đức - Hồng Liêm - Đa Mi - Ma Lâm. Tập trung phát 

triển thương mại - dịch vụ ở Hàm Thắng, Phú Long, Hàm Đức (phía Bắc đường 

tránh QL1A); phát triển mạnh công nghiệp ở Hồng Liêm, Hàm Đức (dọc QL1A, 

khu vực Tà-zôn); xây dựng trung tâm hành chính - dịch vụ Ma Lâm; thúc đẩy 

phát triển dịch vụ cao cấp - du lịch sinh thái Hồng Liêm, từng bước khai thác, 

phát huy tiềm năng du lịch ở Đa Mi. 

- Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, phục vụ tiêu dùng 

và xuất khẩu, năng lượng tái tạo, hình thành các nhà máy sản xuất công nghiệp 

sạch, bền vững, thân thiện với môi trường... có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá 

trị sản xuất. Kêu gọi đầu tư hạ tầng và phát triển công nghiệp trong các cụm công 

nghiệp Hàm Đức, Phú Long, Hồng Liêm để thu hút đầu tư, tạo bứt phá cho vùng 

kinh tế động lực này. 

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu 

phát triển, nhất là giao thông, thủy lợi, công trình thiết yếu phục vụ phát triển dân 

sinh, kinh tế.  

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô103: 

- Đất đai: 1.344,5 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 186.268 người; đến năm 2030 là 136.000 người. 

(2). Tính chất:  

- Là Trung tâm kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, là đầu mối gắn liền nông công nghiệp  

- Là Trung tâm thương nghiệp và lưu thông phân phối lớn; 

- Là Trung tâm văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học kỹ thuật; 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Hệ thống dân cư đô thị của huyện chủ yếu tập trung ở 2 thị trấn Ma Lâm 

và Phú Long, còn lại phần dân cư nông thôn thì phân tán, rải rác nên cần phát 

 
103 Quy mô, diện tích và dự báo dân số có tính đến việc điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính, phục vụ cho 

phát triển đô thị. 
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triển không gian đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng 

thể không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đảm bảo nhu cầu sống của 

người dân, có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Tập 

trung xây dựng hạ tầng kết nối khu vực xây dựng tập trung của xã Hàm Đức để 

tiến tới việc sát nhập với thị trấn Ma Lâm để tiến tới đạt các tiêu chí đô thị loại 

IV trong giai đoạn 2025-2030. 

- Với lợi thế là một huyện giáp ranh với thành phố Phan Thiết, vùng giáp 

ranh lại có quỹ đất dồi dào và thuận lợi cho phát triển đô thị cũng như các chức 

năng khác như công nghiệp hay nông nghiệp công nghệ cao. Do vậy, hướng phát 

triển chính của huyện Hàm Thuận Bắc ngoài hai đô thị hiện hữu, sẽ hình thành 

vùng đô thị phát triển kề cận với thành phố Phan Thiết.  

- Đẩy mạnh phát triển các khu vực đô thị mới gắn với những vùng có cảnh 

quan như sông Phú Hải và sông Cà Ty. Tuy nhiên, phải đảm bảo có một khoảng 

xanh cách ly để các hoạt động của đô thị không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống 

mặt nước, mà lại có không gian công cộng để người dân có thể tiếp xúc trực tiếp 

với không gian đó. Xây dựng những khu vực đô thị chất lượng sống tốt, hiện đại 

và các không gian phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, có sức hấp dẫn du 

khách. 

- Đối với các không gian sản xuất nông nghiệp: vùng trọng điểm sản xuất 

lúa của tỉnh, vùng trồng thanh long ưu tiên đầu tư công nghệ, kiến cố hóa hệ thống 

thủy lợi, đảm bảo nguồn nước sạch để chất lượng cũng như sản lượng được nâng 

cao. Bố trí các điểm tham quan dịch vụ du lịch, điểm thu mua, tra đổi nông sản 

trong các vùng sản xuất. Tổ chức tuyến đi xe đạp có trồng cây bóng mát, các điểm 

dừng chân, ngắm cảnh giữa các vùng trồng lúa cũng như thanh long. 

- Cảnh quan thiên nhiên thuận lợi cho phát triển các khu du lịch sinh thái 

vùng đồi núi và du lịch sinh thái miệt vườn, nhất là khu vực Hàm Thuận - Đa Mi 

và hồ sông Quao và các điểm du lịch khác. Một số làng nghề có khả năng mở 

rộng quy mô sản xuất các sản phẩm thủ công như: thêu ren, đan lát, gỗ mỹ nghệ… 

Trong quá trình phát triển, luôn chú trọng việc bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn 

và nâng cao chất lượng độ che phủ của rừng. 

- Đẩy mạnh khai thác các vùng trồng cây công nghiệp lâu năm: Cao su, 

điều, cà phê ở các xã miền núi, vùng cao. Tiểu vùng này cần đẩy mạnh sản xuất 

lâm - nông nghiệp kết hợp, xây dựng theo mô hình trang trại có thể kết hợp làm 

du lịch trải nghiệm.  

- Đầu tư phát triển các không gian làng nghề, đặc biệt là làng dệt thổ cẩm 

La Dạ. Không gian của các làng nghề nên đầy đủ các điểm khai thác dịch vụ du 

lịch, giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất và các công trình văn hóa trưng bày.  

4.6. Định hướng phân bố không gian huyện Hàm Thuận Nam 
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a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Phát huy nội lực, huy động có hiệu quả các nguồn 

lực cho đầu tư phát triển; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện 

kết hợp với phát huy các yếu tố hỗ trợ từ tỉnh và Trung ương, phát triển các ngành 

nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, du lịch và trên địa bàn huyện bảo đảm yêu 

cầu phát triển bền vững. Đến năm 2030, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ 

tầng giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật đô thị và cơ sở hạ tầng khu vực nông 

thôn. Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội; bảo vệ 

tốt tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố 

quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

(2). Động lực phát triển: 

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên 

phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng chất lượng, giá trị kinh tế cao và bền 

vững, gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm, 

gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thúc đẩy ứng dụng khoa 

học - công nghệ trên một số cây trồng chủ lực; tập trung hình thành vùng trồng 

thanh long chất lượng, an toàn; phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, hiệu quả, gắn với chuyển đối cơ cấu cây trồng. Phát triển 

chăn nuôi gắn với chế biến và xuất khẩu; phát triển các cơ sở sản xuất, sơ chế sản 

phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

Khai thác hải sản theo hướng bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với ổn 

định sinh kế cho ngư dân. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất 

là các công trình thuỷ lợi, giao thông; tăng cường năng lực phòng, chống, giảm 

nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo vệ nguồn nước và rừng phòng 

hộ đầu nguồn. 

- Phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghiệp cảng 

biển; thu hút đầu tư, lấp đầy các khu công nghiệp tập trung Hàm Kiệm I và Hàm 

Kiệm II. Phát triển công nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió, điện khí; phát triển hạ tầng 

năng lượng, cải tạo đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp, xây dựng mới 

Trạm biến áp Hàm Thạnh để đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. 

- Phát triển ngành du lịch một cách bền vững; đa dạng hóa các loại hình du 

lịch, chú ý phát triển du lịch sinh thái vườn, sinh thái núi, hồ cảnh quan, du lịch 

biển, du lịch cộng đồng (núi Tà Cú, núi Ông, khai thác cảnh quan các hồ thủy lợi 

hình các khu du lịch sinh thái đồi núi, suối khoáng nóng…). Kết hợp chặt chẽ 

phát triển du lịch với xây dựng các khu văn hóa - thể thao vui chơi, giải trí và 

dịch vụ khác. Giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, 

đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Phát triển các ngành dịch vụ tài chính, 
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ngân hàng, dịch vụ thương mại, dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ y tế, chăm sóc 

sức khỏe... 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô104:  

- Đất đai: 1.058,38 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 117.911 người; đến năm 2030 là 122.000 người. 

(2). Tính chất:  

- Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật, thương mại 

dịch vụ của huyện Hàm Thuận Nam.  

- Là trung tâm công nghiệp tập trung, trung tâm du lịch văn hóa, sinh thái 

biển, rừng; trung tâm nông lâm nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản công 

nghệ cao thuộc vùng kinh tế động lực – vùng thành phố Phan Thiết. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Phần dân cư đô thị của huyện chủ yếu tập trung ở thị trấn Thuận Nam 

phát triển dọc theo QL1 còn lại phần dân cư nông thôn thì phân tán, rải rác nên 

cần phát triển không gian đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành 

một tổng thể không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đảm bảo nhu cầu 

sống của người dân, có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). 

Không phát triển dàn trải dọc theo các tuyến đường đối ngoại mà phát triển đô thị 

có chiều sâu, tập trung để thuận lợi đầu tư hạ tầng, tăng chất lượng sống cho người 

dân. 

- Hướng phát triển không gian và các khu chức năng tại vị trí cửa ngõ phía 

Tây Nam, tiếp giáp với thành phố Phan Thiết; có hạ tầng vùng làm động lực phát 

triển và tiếp nhận sự phát triển lan tỏa của Phan Thiết.  

- Phát triển các ngành công nghiệp đánh bắt, nuôi và chế biến thủy sản. 

Tuy nhiên, cần có các giải pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước tại các khu vực 

nuôi trồng, đánh bắt và chế biến, đặc biệt là vấn đề nước thải xả ra biển. Quy 

hoạch các chức năng ven biển hợp lý để có thể phát triển dịch vụ du lịch đan xen 

với phát triển nông, ngư nghiệp và khu vực ven biển Hàm Thuận Nam, cần hạn 

chế khai khoáng Titan. 

- Bổ sung hệ thống kênh tưới, tiêu thủy lợi, hồ chứa để đảm bảo cung cấp 

đủ nước sinh hoạt và sản xuất. Giải quyết vấn đề khô hạn và thiếu hụt nguồn 

nước. 

- Khu vực ven biển, có nhiều bãi tắm đẹp nhưng mỏng, cần có các giải 

 
104 Quy mô, diện tích và dự báo dân số có tính đến việc điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính, phục vụ cho 

phát triển đô thị. 
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pháp tạo bãi, tăng diện tích bãi và hạn chế các giải pháp kè cứng ven biển; ưu tiên 

các giải pháp kè kỹ thuật chắn sóng, giảm sóng làm tăng được diện tích bãi cát. 

Có cơ chế tháo gỡ chồng chéo quy hoạch để có pháp lý triển khai các dự án du 

lịch dịch vụ, đô thị tại khu vực này. Tuy nhiên, cần rà soát các dự án khó khả thi 

hoặc các dự án chậm triển khai, dẫn đến sử dụng không hiệu quả tài nguyên đất 

để có giải pháp thu hồi, chuyển đổi. Không gian ven biển tối đa hóa diện tích 

không gian công cộng dành cho cộng đồng. 

- Đối với các không gian sản xuất nông nghiệp: Bố trí các điểm tham quan 

dịch vụ du lịch, điểm thu mua, tra đổi nông sản trong các vùng sản xuất. Tổ chức 

tuyến đi xe đạp có trồng cây bóng mát, các điểm dừng chân, ngắm cảnh giữa các 

vùng trồng lúa cũng như thanh long. Đối với khu vực dân cư rải rác trong khu sản 

xuất nông nghiệp, cần tổ chức định hướng, học hỏi thêm để người dân có thể vừa 

làm nông nghiệp, vừa phát triển được mô hình du lịch sinh thái trong cộng đồng. 

- Đẩy mạnh phát triển các dự án nghỉ dưỡng du lịch tại các bãi biển và du 

lịch sinh thái khu vực đồi núi, có nhiều thắng cảnh thiên nhiên.  

- Phát triển không gian các cụm công nghiệp đảm bảo không ô nhiễm môi 

trường và không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân các khu vực lân cận. 

4.7. Định hướng phân bố không gian huyện Tánh Linh 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, từng 

bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế 

nông thôn. Tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ sử dụng có hiệu quả đất đai và 

các nguồn tài nguyên. Tập trung phát triển ngành nông lâm nghiệp bền vững gắn 

với công nghiệp chế biến, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, kết hợp hài hòa, 

chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế và văn hóa xã hội. Kết hợp hài hòa, gắn 

phát triển kinh tế với đảm bảo tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh và giải 

quyết tốt các vấn đề xã hội. 

(2). Động lực phát triển: 

Tăng cường liên kết với các địa phương giáp ranh để phát triển, cơ cấu lại 

các ngành nghề nông - lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ phù hợp. 

- Tạo chuyển biến về chất lượng trong sản xuất nông nghiệp và phát triển 

kinh tế nông thôn trên cơ sở thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 

hướng phát triển nhanh các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế. Tăng cường liên 

kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; sản xuất giống lúa chất lượng 

cao đi đôi với xây dựng và nhân rộng “cánh đồng mẫu” gắn với nhãn hiệu Gạo 

Tánh Linh. Tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả và phát triển nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao... gắn với thực 
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hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục mở rộng và phát triển kinh tế 

trang trại, các vùng chuyên canh, nuôi trong tập trung có quy mô phù hợp.  

- Ưu tiên phát triển điện năng (thủy điện La Ngâu). Đẩy mạnh phát triển 

các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng và lợi thế; phát 

triển các loại hình sản xuất chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương như 

nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng gắn với xuất khẩu và thị trường nội địa, trong 

đó chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản trở thành ngành công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực của huyện cũng như khuyến khích phát triển 

các làng nghề phục vụ nhu cầu du lịch. Thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả các 

cụm công nghiệp hiện có; phát triển cụm công nghiệp mới ở những nơi có điều 

kiện. 

- Phát triển nhanh các ngành dịch vụ phục vụ du lịch như bưu chính viễn 

thông, tiền tệ, tín dụng, bảo hiểm, tư vấn, vận tải. Đầu tư xây dựng chợ, trung tâm 

thương mại ở các địa điểm thuận tiện nhằm đón đầu cho việc phát triển mạnh 

ngành du lịch. Khai thác có hiệu quả về cảnh quan thiên nhiên để phát triển du 

lịch, phát huy lợi thế để tạo bước bứt phá phát triển ngành kinh tế du lịch, thu hút 

mạnh mẽ các dự án du lịch. Tập trung đầu tư nâng cấp, tôn tạo cảnh quan các khu 

du lịch hiện có, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch, phát triển du lịch 

đi đôi với với phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

- Đất đai: 1.198,6 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 98.509 người; đến năm 2030 là 101.000 người 

(2). Tính chất:  

- Tánh Linh là cửa ngõ giao thông đường bộ khu vực phía Tây tỉnh Bình 

Thuận.  

- Là trung tâm du lịch sinh thái, tâm linh. Du lịch biển rừng hồ hấp dẫn; là 

khu vực phát triển nông lâm nghiệp với sản phẩm chính là lúa và cây cao su; phát 

triển công nghiệp quy mô nhỏ; là trung tâm thể dục thể thao cấp vùng. 

- Là khu vực có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng của địa phương. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Phần dân cư đô thị của huyện chủ yếu tập trung ở thị trấn Lạc Tánh, còn 

lại phần dân cư nông thôn thì phân tán, rải rác nên cần phát triển không gian đảm 

bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng thể không gian có hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đảm bảo nhu cầu sống của người dân, có môi trường 

bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Hướng phát triển tập trung vào 

hai liên kết chính với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Tây Nguyên. 
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Phát triển đô thị tập trung, không dàn trải để tiết kiệm quỹ đất và làm giảm chi 

phí đầu tư hạ tầng do đặc thù khu vực miền núi. 

- Tham gia vào vùng bảo vệ nguồn nước, rừng phòng hộ gắn với các chiến 

lược bảo vệ, bảo tồn của vùng Tây Nguyên. 

- Phát triển nông, lâm, nuôi trồng thủy sản: Hình thành vùng chuyên canh 

sản xuất lúa, vùng nuôi thủy sản nước ngọt, trang trại nuôi heo …Trong không 

gian sản xuất nông lâm nghiệp: Bố trí các điểm tham quan dịch vụ du lịch, điểm 

thu mua, trao đổi nông sản trong các vùng sản xuất. Tổ chức tuyến đi xe đạp có 

trồng cây bóng mát, các điểm dừng chân, ngắm cảnh giữa các vùng trồng lúa. Địa 

hình của huyện 1/3 là rừng núi, là một lợi thế để phát triển các không gian du lịch 

sinh thái rừng đặc sắc. Ưu tiên trồng cây phủ xanh rừng trọc. Tổ chức các điểm 

cắm trại, vui chơi, trải nghiệm mạo hiểm và các tổ hợp dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, 

các loại hình dịch vụ phải cân nhắc về quy mô và không gây tàn phá không gian 

rừng. 

- Tổ chức “Vùng du lịch sinh thái gắn cảnh quan sông La Ngà và khu bảo 

tồn thiên nhiên Núi Ông” theo hướng hình thành các không gian sinh thái kết hợp 

với du lịch, dịch vụ. 

- Đối với những vùng đang phát triển kinh tế về du lịch Hồ - thác, ưu tiên 

đẩy mạnh tuyến du lịch từ hồ Tà Pao lên Lâm Đồng, du lịch Tâm Linh - Thánh 

mẫu Tà Pao, Tuyến du lịch biển: La Gi - Đa Mi. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật để có thể thuận lợi phát triển du lịch. Tại mỗi điểm dừng chân tham quan, 

bố trí các tổ hợp dịch vụ với quy mô vừa và nhỏ để không làm ảnh hưởng đến 

cảnh quan thiên nhiên. 

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp: hình thành các cụm công nghiệp với các 

ngành chủ lực là chế biến gỗ, nước khoáng, sản xuất gạch ngói, sản xuất nước đá, 

sửa chữa cơ khí nông nghiệp tại khu vực phía Đông Nam thị trấn Lạc Tánh, không 

thuộc phạm vi bảo vệ nguồn nước. 

4.8. Định hướng phân bố không gian huyện Đức Linh 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Xây dựng huyện Đức Linh trở thành huyện nông 

thôn mới của tỉnh, phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện, đáp ứng 

được yêu cầu phát triển đô thị hóa - công nghiệp hóa, phát triển kinh tế vừa đảm 

bảo tính bền vững trong quá trình phát triển. Đầu tư phát triển kinh tế theo hướng 

tiếp tục tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp hợp lý 

trong toàn bộ cơ cấu nền kinh tế; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất theo 

hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với đầu tư phát triển. Đồng thời, phát 

triển mọi mặt về văn hóa - xã hội, làm tốt công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống 

nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh. 
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(2). Động lực phát triển: 

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung đa dạng, tận dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện địa chất, khí 

hậu, thổ nhưỡng thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Phát triển các cây chủ 

lực là cây lúa, cây bắp, cây điều và cây cao su, con nuôi chủ lực là gia cầm, con 

heo theo hướng tập trung nuôi trang trại, gia trại và con bò giống lai BBB. 

- Phát triển công nghiệp đa ngành nghề, tăng sản phẩm công nghiệp có hàm 

lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và giảm thiểu ảnh 

hưởng tới môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị. Tập trung phát 

triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện (thủy điện Đức Hạnh); tăng cường 

phát triển công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hình thành các 

cụm công nghiệp các ngành chế biến cao su, sản xuất đồ gỗ, sản xuất gạch ngói, 

sửa chữa cơ khí. 

- Tăng cường dịch vụ trung chuyển, thương mại dịch vụ công nghiệp và 

giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế. Phát triển du lịch bền vững tạo ra các cơ hội thu hút nghĩ dưỡng dựa trên các 

lợi thế sẵn có về di tích lịch sử - văn hóa, sinh thái và cảnh quan. 

- Phát triển đô thị và đô thị hóa các xã ven đô theo hướng tăng trưởng xanh, 

đảm bảo tiêu chí môi trương trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng huyện 

Đức Linh trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh, phù hợp với quá trình đô thị 

hóa trên địa bàn huyện. Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, giữ gìn bản sắc văn hóa 

đặc trưng của đô thị và nông thôn, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển 

(1). Quy mô: 

- Đất đai: 546,57 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 126.096 người; đến năm 2030 là 131.500 người. 

(2). Tính chất:  

- Là trung tâm kinh tế vùng kinh tế La Ngà của tỉnh Bình Thuận. Phát triển 

vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao chủ yếu phát triển vùng 

chuyên canh sản xuất lúa, cao su, phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, thác... 

- Là vùng phát triển đô thị và các dịch vụ công nghiệp nhẹ tập trung, công 

nghiệp đa ngành nghề và khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến các sản 

phẩm nông, lâm nghiệp. 

- Là đầu mối thương mại phía Tây Bắc, liên kết giao thông vùng phía Tây 

Bắc của tỉnh với các tỉnh vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 
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- Phần dân cư đô thị của huyện chủ yếu tập trung ở 2 thị trấn Võ Xu và 

Đức Tài còn lại phần dân cư nông thôn thì phân tán, rải rác nên cần phát triển 

không gian đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng thể 

không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đảm bảo nhu cầu sống của người 

dân, có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Hoàn thiện 

các khu vực dân cư hiện hữu. Cải tại, nâng cấp và xen các công trình mới vào khu 

vực dân cư hiện hữu nhưng đảm bảo hài hòa và giữ được cấu trúc phát triển tương 

đồng với điều kiện tự nhiên của huyện. 

- Không gian phát triển đô thị và các khu chức năng bố trí thuận lợi, đảm 

bảo thu hút, tận dụng được luồng lực phát triển từ vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam. Ưu tiên các chức năng phát triển công nghiệp, dịch vụ. 

- Các không gian sản xuất nông lâm nghiệp phân bố rải rác tại các vùng gò 

đồi, thung lũng, lợi thế để tạo ra các khu vực khai thác làm dịch vụ du lịch sinh 

thái. Tổ chức hệ thống hành lang sinh thái ven sông, các mạnh nước nhằm giữ 

cho nguồn nước tưới tiêu được sạch. Bên cạnh đó, khung hành lang sinh thái có 

thể bố trí cũng khoảng không gian công cộng để phục vụ người dân và khách du 

lịch. Phát triển đa dạng các loại cây trồng vật nuôi và tạo nên những sản phẩm 

nông lâm nghiệp có thương hiệu như nếp công thành, bưởi Đông Hà, sầu riêng 

Rô Mô. 

- Bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chú trọng 

chất lượng công trình, đặc biệt đối với khu vực nông thôn các xã trong huyện. 

- Không gian xây dựng các cụm công nghiệp phải đảm bảo vệ sinh môi 

trường và không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân khu vực xung 

quanh. 

- Với địa hình nhiều đồi núi, thác hồ và tầng địa chất có suối nước khoáng 

tại khu vực đa khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái và 

nghĩ dưỡng. Phát triển kinh tế cần cân bằng, đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, rừng phòng hộ, hệ sinh thái đầu nguồn cho toàn vùng tỉnh Bình Thuận và 

vùng Tây Nguyên. 

4.9. Định hướng phân bố không gian huyện Hàm Tân 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn 

lực cho đầu tư phát triển; chủ động phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các 

tiềm năng, lợi thế của huyện; tiếp tục ưu tiên phát triển nông, lâm, ngư nghiệp 

trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu 

nhập và ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng các khu 

công nghiệp và đô thị, tạo nền tảng từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang 

khu vực công nghiệp và dịch vụ, trên cơ sở chú trọng hiệu quả, chất lượng và yêu 
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cầu phát triển bền vững, nâng cao mức sống của toàn thể nhân dân, bảo đảm công 

bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. 

(2). Động lực phát triển: 

Hàm Tân là cửa ngõ giao tiếp quan trọng phía Tây của tỉnh Bình Thuận. 

Nằm trên tuyến giao thông Bắc - Nam (QL1A) và QL55 nối Vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên, do đó đô thị có điều kiện thuận lợi trong 

việc hình thành và phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại tạo sức hút cho 

đô thị cũng như tác động của các khu vực lân cận trong quá trình phát triển. 

- Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục 

duy trì và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, đưa vào sản xuất 

các loại giống mới năng suất cao, đạt tiêu chuẩn, kháng bệnh. Phát triển các cơ 

sở thu mua, chế biến nông sản; đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa, cung ứng 

vật tư, bao tiêu sản phẩm gắn với xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả. 

- Phát triển một số ngành công nghiệp lợi thế của huyện như khai thác và 

chế biến khoáng sản (đá xây dựng các loại), sản xuất gạch không nung, chế biến 

nông - lâm sản; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ tiên 

tiến phục vụ sản xuất, chế biến; đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư máy 

móc, thiết bị từ nguồn vốn chương trình khuyến công của tỉnh.  

Hình thành Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La Gi, gắn với 

phát triển cảng biển Sơn Mỹ. Xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào các Khu 

công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Khu công nghiệp Tân Đức; phối hợp hỗ trợ 

triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm điện lực Sơn Mỹ, hệ thống lưới điện truyền 

tải, dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi; hoàn thành hạ 

tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, Thắng Hải, 

Thắng Hải 2, Thắng Hải 3, Tân Xuân, Tân Nghĩa, Nghĩa Hòa, Sông Phan. 

- Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái biển, xây dựng các cụm du lịch giải 

trí, khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển 

(1). Quy mô105: 

- Đất đai: 739,14 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 70.917 người; đến năm 2030 là 76.000 người. 

(2). Tính chất:  

 
105 Quy mô, diện tích và dự báo dân số có tính đến việc điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính, phục vụ cho 

phát triển đô thị. 
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- Là khu vực phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ; công nghiệp, xây 

dựng; nông, lâm, ngư nghiệp. Đặc biệt coi trọng thu hút các dự án đầu tư phát 

triển công nghiệp và du lịch. 

- Là cửa ngõ giao tiếp quan trọng phía Tây của tỉnh Bình Thuận. Nằm trên 

tuyến giao thông Bắc Nam (QL1A) và QL55 nối Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam với các tỉnh Tây Nguyên, do đó có điều kiện thuận lợi trong việc hình thành 

và phát triển trung tâm dịch vụ thương mại tạo sức hút cho đô thị cũng như tác 

động của các khu vực lân cận trong quá trình phát triển. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Phần dân cư đô thị của huyện chủ yếu tập trung ở 2 thị trấn Tân Minh và 

Tân Nghĩa còn lại phần dân cư nông thôn thì phân tán, rải rác nên cần phát triển 

không gian đảm bảo khả năng liên kết, hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng thể 

không gian có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đảm bảo nhu cầu sống của người 

dân, có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Hướng phát 

triển đô thị chính theo hai vùng phát triển:  

- Phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ gắn với hệ thống hạ tầng cao 

tốc, đường sắt, quốc lộ trên trục động lực Đông Tây. Chuẩn bị sẵn không gian, 

hạ tầng để thu hút đầu tư từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các khu vực đô 

thị không cho phép phát triển các dự án cụm dân cư nhỏ lẻ bám dọc cao tốc Dầu 

Giây - Phan Thiết, hạn chế phát triển đô thị hai bên các trục hạ tầng vùng chính 

gồm đường cao tốc và đường sắt. Ưu tiên phát triển chức năng công nghiệp tại 

các khu vực nằm giữa QL1 và đường cao tốc. 

- Phát triển đô thị, dịch vụ du lịch và công nghiệp trên trục động lực ven 

biển, gắn với QL55 và đón luồng động lực từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phát 

triển dịch vụ cảng biển. Bổ sung phần không gian cho thị xã La Gi khi cần mở 

rộng. 

- Các khu vực ven biển, duy trì đánh bẳt và nuôi trồng thủy sản kết hợp với 

du lịch, dịch vụ. 

- Đối với vùng sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng chuyên canh màu kết 

hợp với cải tạo vườn tạp thành các vùng cây ăn quả có lợi nhuận cao; Hình thành 

các trang trại có quy mô vừa dưới hình thức trang trại gia đình. 

4.10. Định hướng phân bố không gian huyện Phú Quý 

a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện đảo để 

phát triển kinh tế biển, trọng tâm là khai thác, chế biến thủy hải sản theo hướng 

cơ cấu lại ngành hải sản, khai thác vùng biển xa theo mô hình hợp tác, liên kết 

chuỗi khai thác, cung ứng dịch vụ hậu cần, tăng cường ứng dụng khoa học - công 
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nghệ tiên tiến, hiện đại vào đánh bắt, bảo quản, sơ chế hải sản nâng cao giá trị gia 

tăng; ưu tiên phát triển mạnh du lịch trở thành mũi nhọn phát triển các loại hình, 

sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, có chất lượng, thể hiện sự khác biệt của 

vùng biển đảo Phú Quý, với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, 

khám phá như câu cá, lặn biển, thám hiểm rạng san hô... đồng thời khuyến khích 

phát triển du lịch cộng đồng để du lịch Phú Quý mang đậm nét riêng, đặc sắc của 

huyện đảo, tạo sự hấp dẫn, thu hút ngày càng đông đảo du khách trong và ngoài 

nước… đưa Phú Quý trở thành huyện đảo phát triển nhanh, sôi động, tăng trưởng 

xanh, không ngừng nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, 

phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

(2). Động lực phát triển: 

- Phát triển khu kinh tế biển: Thế mạnh đánh bắt hải sản và nuôi trồng thủy 

hải sản. Hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và hậu cần cho đảo Trường 

Sa.  

- Phát triển Du lịch biển đảo: (i) Với tiềm năng du lịch biển, có nhiều phong 

cảnh thiên nhiên hoang sơ, bãi tắm đẹp, biển trong xanh suốt bốn mùa, nhiều di 

tích, kiến trúc, văn hóa lịch sử quốc gia; (ii) Hình thành du lịch nghỉ dưỡng sinh 

thái, du lịch leo núi, du thuyền... và du lịch văn hóa lịch sử. 

- Phát triển dịch vụ dầu khí: Xây dựng khu công nghiệp dầu khí lớn khi các 

mỏ dầu khí vừa được phát hiện tại ven biển phía Nam tỉnh đi vào họat động. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển 

(1). Quy mô: 

- Đất đai: 17,91 km2. 

- Dân số: hiện trạng là 27.225 người; đến năm 2030 là 28.376 người. 

(2). Tính chất:  

Là trung tâm khai thác và chế biến hải sản xuất khẩu của Bình Thuận và 

các tỉnh lân cận; là trung tâm công nghiệp dịch vụ dầu khí; là trung tâm du lịch 

sinh thái đảo, du lịch lịch sử, văn hóa của tỉnh; là vị trí chiến lược về quốc phòng, 

an ninh. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

- Cải tạo, chỉnh trang và hoàn hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của 

3 xã trên đảo, nhưng vẫn giữ được nét được trưng của cấu trúc làng chài ven biển. 

- Thiết kế không gian bến cảng và kết nối giữa đường thuỷ và đường bộ 

trên đảo, để tăng hiệu quả sử dụng, đồng thời tăng chất lượng, tạo bản sắc và giảm 

tác động tiêu cực đến môi trường.  

- Phát triển theo hình thức xen cài một số dự án nghỉ dưỡng sinh thái theo 
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các quy mô vừa và nhỏ, không cho phép tư nhân hóa không gian mặt biển với bất 

kỳ dự án nào, không có kiến trúc hầm hố để có thể hài hòa và không phá đi vẻ 

đẹp tự nhiên vốn có. Ưu tiên các dự án du lịch cộng đồng tại các khu vực có danh 

lam thắng cảnh, các khu dân cư hiện hữu để làm tăng sức hút du lịch, góp phần 

xây dựng cơ sở hạ tầng cho đảo và tăng thu nhập cho người dân. 

- Các giải pháp quy hoạch, thiết kế công trình và cảnh quan cần chú trọng 

đến bản sắc địa phương, tỷ lệ hài hòa thân thiện với không gian vốn có của đảo. 

Duy trì, hạn chế tối đa việc thu hẹp diện tích rừng trên đảo.   

- Khai thác các điểm dịch vụ để phục vụ của các hoạt động du lịch mạo 

hiểm như leo núi, đua thuyền... 

- Bảo tồn, tôn tạo các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, 

đề xuất các quy chế, vùng bảo tồn đối với mỗi khu vực đặc biệt có giá trị về cảnh 

quan, sinh thái. 

- Không gian ven biển là không gian mở công cộng, tổ chức khu vực cảng 

với cấu trúc đô thị mở, hỗ trợ cho các hoạt động của cảng. 

IX. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050  

1.1. Mục tiêu tổng quát 

- Bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm đáp ứng  

nhu cầu của các thế hệ hiện tại nhưng vẫn giữ được tiềm năng và cơ hội cho các 

thế hệ mai sau; phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh thái của từng vùng, ít 

chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh; tính hiệu quả, bền vững trong 

khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; chú trọng bảo tồn đa dạng 

sinh học; từng bước phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường.  

- Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết hợp phát huy vai 

trò của cộng đồng, các tổ chức quần chúng và hợp tác với các nước trong khu vực 

và trên thế giới.  

- Tăng cường áp dụng các biện pháp hành chính, từng bước áp dụng các 

chế tài hình sự, đồng thời vận dụng linh hoạt các cơ chế kinh tế thị trường nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các quy định của pháp 

luật các yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường được thực hiện. Gây ô 

nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học phải trả chi phí khắc 

phục, cải tạo, phục hồi và bồi thường thiệt hại… 

- Ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; khai thác bền vững, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên. Tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, phục hồi các hệ sinh thái, 

cảnh quan thiên nhiên; nâng cao độ che phủ rừng, ngăn chặn suy giảm chất lượng 
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rừng. Bảo vệ các giống loài, nguồn gien và bảo đảm an toàn sinh học. Khai thác 

bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản và nguồn lợi thủy 

sản. 

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

a). Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường nước  

- 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% hộ dân sử dụng nước sạch 

theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 

- 100% các khu công nghiệp, cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý 

chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh có phát sinh nước thải công nghiệp, nước 

rỉ rác ra môi trường thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục 

- 100% nước thải tại các khu công nghiệp, cụm chế biến hải sản, khu chăn 

nuôi được xử lý trước khi đưa ra môi trường;  

- 100% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị được xử lý đảm bảo môi 

trường. 

b). Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường không khí  

- Tới năm 2025, giảm 30% lượng khí thải từ các làng nghề, các nhà máy 

nhiệt điện.  

c). Chỉ tiêu bảo vệ môi trường chất thải rắn  

(1). Chất thải rắn nguy hại 

- 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân phải 

được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

- 100% các đô thị còn lại có công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với 

việc phân loại tại hộ gia đình. 

- 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu 

gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng cường khả năng tái 

chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; 

phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp 

đạt tỷ lệ dưới 20% so với lượng chất thải được thu gom. 

- 100% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị đã đóng cửa 

được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất. 

(2). Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn 

- 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn và thu gom đúng quy 

định. 

- 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập 
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trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái 

chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để 

sử dụng tại chỗ. 

- 100% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đã 

đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp 

chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ 

môi trường. 

(3). Chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

- 90% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy 

hoá chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, 

vật liệu xây dựng, san lấp,… đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

(4). Chất thải rắn đặc thù khác 

- 100% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu 

gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 80% được tái sử dụng 

hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng các công nghệ phù hợp. 

- 90% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu 

và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

- 90% chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải 

được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường;  

- 90% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu 

và các sản phẩm thân thiện với môi trường;  

- Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai 

thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ 

trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu 

trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 

một lần và túi ni lông khó phân hủy;  

d). Chỉ tiêu bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học  

- Giữ ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng 43% và nâng cao chất lượng rừng. 

- Số lượng và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên: đến năm 2025 thành 

lập thêm khu bảo tồn biển Phú Quý. 

- Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên lục địa so với diện tích 

lãnh thổ trên cạn đạt 9% (Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, 
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tầm nhìn đến năm 2050) 

- Diện tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt 2% diện tích vùng 

biển tự nhiên của tỉnh. 

- Phục hồi 20% diện tích hệ sinh thái đã bị suy thoái 

- Tiếp tục khai thác du lịch tại các điểm du lịch sinh thái Tà Kóu, Thác Bà 

kết hợp với các biện pháp bảo vệ môi trường, phát triển hệ sinh thái tự nhiên tại 

các khu vực này. 

- Nâng cấp dự án “Bảo vệ rùa biển phục vụ phát triển du lịch sinh thái có 

sự tham gia của cộng đồng” thành Trung tâm cứu hộ rùa biển Hòn Cau - cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học trước năm 2025; 

- 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa. 

e). Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường khác.  

- Giải quyết 100% các điểm nóng môi trường đang xảy ra hiện nay.  

- Di rời và cải tạo phục hồi khu vực bãi rác Bình Tú hoàn thành trước năm 

2025. 

2. Phương án bảo vệ môi trường  

2.1. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý và bảo 

vệ môi trường  

2.1.1. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp 

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Đảm bảo mọi hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giữa các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được thống nhất, thông suốt, 

đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 

- Việc phối hợp quản lý nhà nước về môi trường dựa trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị các quy định hiện hành nhằm đảm 

bảo: hoạt động hiệu quả của các cơ quan, đơn vị phối hợp; tính khách quan trong 

quá trình phối hợp; sự phối hợp thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.1.2. Phương án phân vùng môi trường  

Phân vùng môi trường là việc xác định khu vực địa lý tự nhiên có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường để kiểm soát các nguồn thải, quản lý chất lượng môi 

trường nhằm bảo vệ các yếu tố nhạy cảm môi trường. Căn cứ định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 và các khu vực địa lý tự nhiên có yếu tố nhạy cảm về môi trường, phương 

án phân vùng môi trường trên địa bàn tỉnh như sau: 
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a). Vùng bảo vệ nghiêm ngặt  

Vùng bảo vệ nghiêm ngặt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm: 

- Khu vực nội thành, nội thị của các đô thị loại III trở lên theo quy định của 

pháp luật về phân loại đô thị, bao gồm: thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi. 

- Nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt.. 

- Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của pháp 

luật về di sản văn hoá. 

- Vùng lõi của di sản thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, 

bao gồm: (i) khu bảo tồn thiên nhiên Ta Kóu; (ii) khu bảo tồn thiên nhiên Núi 

Ông; (iii) khu bảo tồn biển Hòn Cau; (iv) khu bảo tồn biển Phú Quý. 

b). Vùng hạn chế phát thải 

Vùng hạn chế phát thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm: 

- Nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, V theo quy định của pháp luật 

về phân loại đô thị. 

- Vùng ngập nước quan trọng: (i) Khu vực rừng ngập mặn thuộc ranh giới 

giữa 3 phường Phú Thủy, Thanh Hải và Phú Hài, thành phố Phan Thiết; (ii) Bàu 

Trắng. 

- Hành lang bảo vệ nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 

- Vùng đệm của các vùng của các khu bảo tồn thiên nhiên: (i) khu bảo tồn 

thiên nhiên Ta Kóu; (ii) khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông; (iii) khu bảo tồn biển 

Hòn Cau; (iv) khu bảo tồn biển Phú Quý.. 

- Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường khác, dễ bị tổn thương trước 

tác động của ô nhiễm môi trường: (i) Đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy 

mô từ 500 ha trở lên tại các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Bắc 

Bình; (ii) Khu vực thuộc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận. 

c). Vùng môi trường khác 

Các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm: 

- Khu vực phát triển kinh tế xã hội đa ngành, đa thành phần, nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người dân và khu vực quản lý, bảo vệ môi trường phục vụ 

chính hoạt động phát triển bền vững, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu về 

môi trường. 

- Khu vực áp dụng sản xuất sạch trong các hoạt động sản xuất, sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao. Khu vực ngăn ngừa ô nhiễm do hoạt dộng các cơ sở 

sản xuất trong KCN, CCN, làng nghề, các cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân 
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cư, bảo vệ chất lượng nước mặt và chất lượng không khí khu đô thị, khu dân cư. 

- Khu vực đô thị, KCN cần bảo vệ môi trường theo hướng “Xanh, Sạch”. 

- Thông tin chi tiết về các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải 

được trình bày tại Mục 1, Phụ lục III của báo cáo. 

2.2. Phương án quan trắc chất lượng và cảnh báo môi trường   

Thực hiện hiệu quả việc theo dõi các diễn biến môi trường, đưa ra các nhận 

định chính xác, kịp thời phát hiện các vấn đề ô nhiễm nảy sinh, công tác giám sát 

môi trường cần thực hiện thật tốt. Phương án bố trí về điểm, thông số, tần suất 

quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 

a). Quan trắc chất lượng nước 

(1). Vị trí quan trắc: 

(i). Đối với nước mặt, bố trí mạng lưới quan trắc như sau: 

- Các điểm quan trắc hồ đập được sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh tiến hành quan trắc, gồm các điểm tại: Đập Phú Hội (Hàm Thuận Bắc); 

Đập Sông Quao (Hàm Thuận Bắc); Đập Đá Dựng (La Gi); Đập Xuân Quang (Bắc 

Bình); Hồ Bàu Trắng (Bắc Bình); Đập Ba Bàu (Hàm Thuận Nam); Hồ Cà Giây 

(Bắc Bình); Hồ Biển Lạc (Tánh Linh); Đập dâng Tà Pao (Tánh Linh); Hồ Chứa 

nước nhà máy thủy điện Hàm Thuận; Hồ Cà Giang (Hàm Thuận Bắc); Hồ Suối 

đá (Hàm Thuận Bắc); Hồ Đá Bạc (Tuy Phong); Hồ Núi Đất (La Gi); Hồ Lòng 

Sông (Phong Phú); Hồ Sông Dinh 3 (Hàm Tân). 

- Các điểm quan trắc chất lượng nước các sông trình, gồm: Hai điểm nền 

(sông La Ngà - thượng nguồn xã La Dạ; sông Lũy - thượng nguồn xã Phan Thanh 

- vị trí sử dụng nước dùng cho mục đích sinh hoạt) và các điểm tác động là các vị 

trí tại các lưu vực sông: 

+ Sông Giêng (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

+ Sông Dinh: đoạn ngang qua QL55 (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại cầu 

Tân Lý ra biển La Gi (dùng cho mục đích giao thông thủy); tại cầu sông Dinh 

(KDC Tân Minh) (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

+ Sông Lũy: thượng nguồn Phan Sơn (mục đích sinh hoạt); KDC Lương 

Sơn (dùng cho mục đích sinh hoạt); tại hạ nguồn Phan Rí Thành (dùng cho mục 

đích tưới tiêu, thủy lợi); 

+ Sông Lòng Sông: tại Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (dùng cho 

mục đích tưới tiêu, thủy lợi); 

+ Sông Phan: tại đập tràn Tân Nghĩa (dùng cho mục đích sinh hoạt); đoạn 

chảy qua nhà máy Vedan (cầu 37) (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi); tại Cầu 

Quang gần khu vực làm muối Tân Thuận (dùng cho mục đích giao thông thủy); 
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+ Sông Cà Ty: tại xã Mương Mán (cầu Cháy) (dùng cho mục đích sinh 

hoạt); đoạn chảy vào Phan Thiết (QL1A) (dùng cho mục đích giao thông thủy); 

tại cầu Lê Hồng Phong (dùng cho mục đích giao thông thủy); 

+ Sông Cái: đầu nguồn tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc (dùng cho mục 

đích sinh hoạt); hạ nguồn phường Phú Hài (dùng cho mục đích giao thông thủy); 

+ Suối Ông Châu, xã Tân Đức (dùng cho mục đích sinh hoạt); Suối Cát 

chảy qua thị trấn Lạc Tánh (dùng cho mục đích sinh hoạt); 

+ Hợp lưu sông Ui, suối Tượng (dùng cho mục đích sinh hoạt);  

+ Khu vực nhà máy đường Ma Lâm (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi); 

+ Kênh nội đồng ra sông La Ngà (dùng cho mục đích sinh hoạt);  

+ Nước mặt tại cầu Ngựa (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi);  

+ Sông Quận, Bắc Ruộng (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi);  

+ Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi);  

+ Nước mặt tại cầu Hùng Vương (dùng cho mục đích giao thông thủy). 

(ii). Đối với nước biển ven bờ, bố trí mạng lưới quan trắc như sau:  

- Huyện Tuy Phong bố trí quan trắc tại: khu vực Hòn Cau; khu vực xóm 7 

(xã Vĩnh Tân); khu vực Cà Ná (xã Vĩnh Tân); khu vực Chùa Hang (thị trấn Liên 

Hương); khu vực làm muối Vĩnh Hảo; khu vực Cảng tổng hợp Vĩnh Tân; KDC 

thị trấn Liên Hương; khu vực thị trấn Phan Rí Cửa; khu vực Xăng dầu Hòa Phú. 

- Huyện Bắc Bình bố trí quan trắc tại: khu vực khai thác titan (xã Hòa 

Thắng).  

- Thành phố Phan Thiết bố trí quan trắc tại: khu du lịch Hòn Rơm; khu du 

lịch Phan Thiết - Mũi Né; bãi biển Tiến Thành; khu vực Hàm Tiến; cảng cá Phan 

Thiết; cảng Phú Hài; khu vực khai thác titan (phường Mũi Né). 

- Huyện Hàm Thuận Nam bố trí quan trắc tại: khu vực Mũi Kê Gà (xã Tân 

Thành); khu vực xã Thuận Quý. 

- Thị xã La Gi bố trí quan trắc tại: khu vực nuôi trồng thủy sản (xã Tân 

Phước); khu vực Đồi Dương; khu vực Ngãnh Tam Tân (xã Tân Tiến); cảng cá La 

Gi. 

- Huyện Hàm Tân bố trí quan trắc tại: bãi biển Hàm Tân (xã Sơn Mỹ). 

- Huyện Phú Quý bố trí quan trắc tại: khu vực xã Long Hải; khu du lịch 

Tam Thanh. 

(iii). Đối với nước ngầm, bố trí quan trắc tại các điểm: 
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- Nước dưới đất tại các khu vực nông, lâm nghiệp được quan trắc tại các 

điểm: khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam; khu vực trồng cao su Tánh 

Linh; khu vực trồng rau sạch Hàm Nhơn; vùng chuyên canh cây ăn quả Hàm 

Thuận Bắc; khu vực trồng lúa xã Hồng Thái; khu vực trồng lúa Đức Linh. 

- Nước dưới đất tại các khu vực khai thác khoáng sản được quan trắc tại 

các điểm: khu vực khai thác titan Mũi Né; khu vực khai thác khoáng sản Tân 

Thành; khu vực khai thác titan Hòa Thắng; khu vực khai thác titan La Gi; khu 

vực khai thác titan Hàm Tân.  

- Nước dưới đất tại các khu vực xung quanh bãi rác được quan trắc tại các 

điểm: khu vực xung quanh bãi rác Bình Tú; bãi rác Lập Đức (Hàm Thuận Nam); 

bãi rác xã Thô (Hàm Thuận Bắc) và khu liên hợp xử lý chất thải La Gi.  

- Nước dưới đất tại các khu vực khu dân cư và khu du lịch được quan trắc 

tại các điểm: KDL Hòn Rơm; KDL Hàm Tiến; KDL Bãi sau Mũi Né; KDC xã 

Ngũ Phụng; KDC Gia Huynh và KDC Mê Pu. 

- Nước dưới đất tại các khu vực xung quanh các trạm cấp nước được quan 

trắc tại các điểm: trạm cấp nước Đại Hòa; trạm Phước Thể; khu vực sản xuất nước 

khoáng Tuy Phong; trạm cấp nước ngầm Hàm Mỹ; trạm Đức Thuận.  

- Nước dưới đất tại các khu vực nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản và công 

nghiệp được quan trắc tại các điểm: khu vực nuôi trồng thủy sản Tuy Phong; chăn 

nuôi Hàm Thuận Nam; làng nghề CBHS Mũi Né; cụm CBHS Tân Phước; CBHS 

Triều Dương; khu vực nuôi trồng thủy sản La Gi; cụm CBHS có mùi Phú Lạc 

Tuy Phong; khu vực nuôi trồng thủy sản Hòa Phú (Tuy Phong); cụm CBHS Chí 

Công (Tuy Phong); khu vực chế biến tinh bột mì An Hạ (Bắc Bình); CCN Tân 

Bình 1 (La Gi); CCN Thắng Hải (Hàm Tân). 

(2). Thông số quan trắc: 

- Đối với nước mặt: Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, TSS, 

PO4
3-, NO3

-, NO2
-, Coliform 

- Nước ngầm: Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, NH4+, Nitrat, 

Nitrit, Fe, Mn, Coliform 

- Nước biển ven bờ: pH, TSS, COD, DO, NH4+, Coliform, dầu mỡ khoáng, 

Zn, Cu, As, Cd, Pb, Zn, Cu. 

- Nước thải: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, Phosphat, Sunfua, Sunfat, 

Tổng Coliform, Dầu mỡ động thực vật, Nhiệt độ, độ dẫn điện (EC). 

Bên cạnh các điểm quan trắc định kỳ, xây dựng trạm quan trắc tự động tại 

các điểm: 01 trạm quan trắc nước biển tại khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân; 03 trạm 

quan trắc nước mặt tại hồ Sông Quao, hồ Sông Dinh 3 và hồ Lòng Sông. 
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b). Quan trắc chất lượng không khí 

(1). Vị trí quan trắc: 

- Khu đô thị, gồm các vị trí tại: thị trấn Phan Rí Cửa; thị trấn Liên Hương; 

KDC Ngũ Phụng; KDC Tân Minh; KDC Lương Sơn; KDC Phong Nẫm; KDC 

Tiến Lợi; KDC Hàm Mỹ; KDC Lạc Hà; thị trấn Tân Nghĩa; thị trấn Thuận Nam; 

KDC Đức Nghĩa; KDC Phú Thuỷ; KDC Xuân An; KDC Phú Hài; KDC Hàm 

Tiến; thị trấn Võ Xu; KDC Đức Tài; thị trấn Lạc Tánh; KDC Thanh Xuân; thị 

trấn Ma Lâm; thị trấn Chợ Lầu. 

- Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp, gồm các vị trí tại: 

các KCN Phan Thiết, Hàm Kiệm 1, Sông Bình; các CCN Tân Bình 1, La Gi, Phú 

Quý; các Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 3... và các cơ sở sản xuất, 

các vị trí gần nơi tập trung công nghiệp: Nhà máy đường Ma Lâm, cảng tổng hợp 

Vĩnh Tân, UBND xã Vĩnh Tân. 

- Khu du lịch, gồm các vị trí tại: Mũi Né, Ngãnh Tam Tân, Đồi Dương, 

Mũi Kê Gà, Cổ Thạch, Tam Thanh. 

- Khu vực giao thông, gồm các vị trí tại: QL55 (Sơn Mỹ- Tánh Linh-Lâm 

Đồng), Ngã 3 QL1A - QL55, QL28, QL1A (Vĩnh Hảo), bến xe Nam Phan Thiết. 

- Khu vực khai thác khoáng sản, gồm các vị trí tại: khu khai thác, sản xuất 

titan Mũi Né, titan Hòa Thắng, titan Suối Nhum, titan La Gi, titan Sơn Mỹ, khai 

thác sét gạch ngói Đức Linh, sản xuất gạch ngói Gia An, khai thác sét Tánh Linh, 

sản xuất gạch ngói Hàm Thuận Nam, mỏ đá Tazon. 

- Khu vực cảng cá, cụm chế biến hải sản, gồm các vị trí tại: cảng cá Phan 

Thiết, cảng cá La Gi, cảng cá Phan Rí Cửa, cảng cá Phú Quý, cụm chế biến hải 

sản Phú Hài, cụm chế biến hải sản Phú Lạc, cụm chế biến hải sản Chí Công, cụm 

chế biến hải sản Nam cảng Phan Thiết, chế biến cá cơm Mũi Né. 

- Khu vực xử lý rác, gồm các vị trí tại: Nhà máy xử lý rác Tiến Thành, khu 

xử lý chất thải La Gi. 

- Khu vực sản xuất nông lâm nghiệp, gồm các vị trí tại: khu vực trồng tiêu 

Đức Linh, khu vực trồng thanh long Hàm Thuận Nam, khu vực trồng lúa Tuy 

Phong, khu vực trồng đậu tương La Gi, khu vực chăn nuôi xã Sông Luỹ. 

(2). Thông số quan trắc: Quan trắc lấy mẫu phân tích: TSP, SO2, NOx, CO, 

VOC, tiếng ồn, cường độ xe. 

c). Quan trắc chất lượng môi trường đất 

(1). Vị trí quan trắc: 

- Đất khu dân cư tại: Ma Lâm, Võ Xu, Hàm Tiên, Liên Hương. 

- Đất khu công nghiệp tại: Hàm Kiệm 1, Tân Đức, Sơn Mỹ 2, khu vực chế 
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biến cao su Đức Linh, Phan Thiết, Phan Thiết 1, chế biến thuỷ sản tại Tuy Phong, 

KCN Tuy Phong. 

- Đất khu khai khoáng tại: khu vực khai thác titan Mũi Né; khu vực khai 

thác khoáng sản Tân Thành; khu vực khai thác titan Hòa Thắng; khu vực khai 

thác titan La Gi; khu vực khai thác titan Hàm Tân.  

- Đất bãi rác tại: Tân Lập, Bình Tú, Núi Rạng, Nhà máy xử lý CTR Phan 

Thiết, Khu liên hợp xử lý CTR Đa Lộc, Khu xử lý Gia Huynh, Khu xử lý Gia An 

- Đất trồng trọt: đất trồng lúa Hàm Thuận Bắc, đất trồng cây ăn quả Hàm 

Thuận Bắc, đất trồng thanh long Bắc Bình, đất trồng cây ăn quả Hàm Tân, đất 

trồng lúa Tánh Linh, đất trồng cao su Tánh Linh, đất trồng đậu tương Đức Linh, 

đất trồng lúa Đức Linh, đất trồng cao su Đức Linh. 

- Đất khu vực chăn nuôi: Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh. 

(2). Thông số quan trắc: 

- Kim loại nặng (Cu, Zn, Hg, As, Cd, Pb…), pH, dư lượng hóa chất bảo vệ 

thực vật. 

- Tần suất quan trắc tại các điểm, các thông số: 4 lần/năm và có thể tăng 

khi xảy ra sự cố. 

- Thông tin chi tiết về mạng lưới các điểm quan trắc được trình bày tại Mục 

4, Phụ lục III của báo cáo. 

2.3. Phương án xử lý chất thải  

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 5 khu xử lý chất thải rắn tập trung 

cấp vùng tỉnh, 06 khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp huyện và một số khu xử lý 

CTR cấp xã, chủ yếu theo hình thức chôn lấp. Trong tương lai, do thiếu đất và nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nên hạn chế chôn lấp chất thải rắn thay vào đó là 

tái chế, chế biến phân hữu cơ trên cơ sở phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, công 

nghệ đốt rác phát điện cũng cần được xem xét định hướng cho giai đoạn 2030 đến 

2050 do công nghệ đốt rác phát điện yêu cầu đầu tư cao, lượng rác được đốt hàng 

ngày lớn nên giai đoạn 2021-2030 chưa đầu tư công nghệ đốt rác phát điện. 

Đốt rác phát điện sẽ yêu cầu đầu tư khá lớn, lượng rác cung cấp mỗi ngày 

cho mỗi nhà máy tối thiểu 200 tấn; khoảng cách vận chuyển thấp hơn 50km. Vì 

vậy, dự kiến trong giai đoạn sau 2030 sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư và 

thực hiện xây dựng tại Bình Thuận 02 khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung 

kết hợp đốt rác phát điện. Thời gian đưa vào vận hành 02 khu liên hợp xử lý CTR 

tập trung là vào khoảng năm 2035. Công nghệ sử dụng đối với 02 khu liên hợp 

này là chôn lấp chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy có thu khí Biogas để đốt phát 

điện; đốt các loại CTR khó phân hủy để phát điện và phân loại, xử lý các loại 

CTR khó phân hủy nhưng không đốt được. Đối với CTR hữu cơ dễ phân hủy, sau 
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một thời gian sẽ thu mùn bã để làm phân hữu cơ bón cây trồng dài ngày như thanh 

long và các loại cây khác. 

Để làm việc này, cần thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Với vùng nông 

thôn có vườn, cần phân loại và chôn lấp chất thải hữu cơ dễ phân hủy tại vườn. 

Chất thải rắn còn lại được phân loại thành CTR cháy được và CTR không cháy 

được. Hai loại CTR này sẽ được thu gom riêng. Với đô thị, bao gồm cả các thị 

trấn, thị tứ, cần phân loại và thu gom riêng CTR hữu cơ dễ phân hủy, CTR đốt 

được và CTR không đốt được.  

Dự kiến 02 vị trí xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung nêu trên 

tại huyện Tánh Linh hoặc Đức Linh phục vụ các huyện ở phía Tây Nam và phần 

phía Tây Nam của thành phố Phan Thiết, 01 vị trí tại phía nam huyện Tuy Phong 

giáp với huyện Bắc Bình phục vụ các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và phần phía 

Đông Bắc của thành phố Phan Thiết. Các khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung 

cần được bố trí xa các khu dân cư và các khu vực có độ nhạy cảm môi trường cao, 

gần vùng rừng núi để giảm thiểu tác động môi trường của việc xử lý chất thải. 

Bổ sung khu xử lý chất thải trên đảo Phú Quý. 

Bên cạnh việc quy hoạch, xây dựng thêm các khu liên hợp xử lý chất thải 

tập trung, cần nhanh chóng triển khai kế hoạch đóng cửa bãi rác Bình Tú và cải 

tạo phục hồi môi trường khu vực này theo quy định. 

Thông tin chi tiết về các khu xử lý chất thải tập trung được trình bày tại 

Mục 3, Phụ lục III của báo cáo.  

3. Phương án bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học  

Như đã nêu ở trên, với tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch, phương án 

bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học tỉnh Bình Thuận phải được xem xét kết hợp 

với mục đích khai thác phục vụ du lịch. Trên cơ sở đó, phương án bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học tỉnh Bình Thuận sẽ bao gồm: 

3.1. Bảo tồn thiên nhiên 

(1). Bảo tồn tại chỗ: 

Bảo tồn tại chỗ cần được thực hiện tại các khu dự trữ thiên nhiên Núi Ông, 

Tà Kóu, các khu bảo tồn biển Hòn Cau, Phú Quý. Cần xác định mục tiêu và chỉ 

tiêu bảo tồn đa dạng sinh học đối với 4 khu vực nêu trên. Cần xây dựng phương 

án bảo tồn đa dạng sinh học và sinh cảnh rạn san hô và khai thác du lịch tại các 

khu bảo tồn biển Hòn Câu và Phú Quý. Với các khu dự trữ thiên nhiên Núi Ông và 

Tà Kóu, cần khoanh vùng bảo tồn và định hướng khai thác du lịch trong tương lai. 

Ngoài ra, một số khu vực tại Bình Thuận có cảnh quan đẹp như khu vực 

đồi cát đỏ tại Mũi Né, Bàu Trắng tại Mũi Né v.v. cần khoanh vùng bảo tồn cảnh 

quan để phục vụ khai thác du lịch bền vững. 
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(2). Bảo tồn chuyển chỗ: 

Bảo tồn chuyển chỗ tại Bình Thuận bao gồm định hướng đầu tư xây dựng khu 

công viên động vật hoang dã trên cạn phục vụ mục đích bảo tồn các loài động vật trên 

cạn quý hiếm, bị đe dọa và khai thác công viên này phục vụ du lịch. Bảo tồn chuyển 

chỗ tại Bình Thuận còn bao gồm đề xuất xây dựng khu công viên động vật hoang dã 

dưới nước cũng với mục đích bảo tồn các loài động vật dưới nước (đặc biệt là dưới 

biển) quý hiếm, bị đe dọa và khai thác công viên này phục vụ du lịch.  

Hiện tại, do đã có thủy cung tại Nha Trang và các công viên động vật hoang 

dã tại TP HCM và Bình Dương nên nhu cầu xây dựng thủy cung và công viên 

động vật hoang dã tại Bình Thuận chưa lớn. Tuy vậy, cần có định hướng xây 

dựng các khu bảo tồn chuyển chỗ cho Bình Thuận sau năm 2030. Đặc biệt, tại 

thời điểm hiện tại nên nâng cấp dự án “Bảo vệ rùa biển phục vụ phát triển du lịch 

sinh thái có sự tham gia của cộng đồng” thành Trung tâm cứu hộ rùa biển Hòn 

Cau, ngoài việc cũng cố các bãi ấp rùa đảm bảo đón nhận toàn bộ các mẻ trứng 

từ các vị trí đẻ khác nhau về ương nuôi đến khi nở mà còn có khu cứu hộ rùa biển, 

nuôi các con rùa biển được cứu hộ để thả về biển và phục vụ tham quan, du lịch. 

3.2. Đa dạng sinh học  

Khu vực đa dạng sinh học cao là khu vực tự nhiên có giá trị sinh học nổi 

bật hoặc quan trọng đối với tỉnh, vùng, quốc gia, quốc tế (Điều 20, Luật Bảo vệ 

Môi trường 2020; Điều 3, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT).  

Luật BVMT 2020 cũng đã quy định các tiêu chí cơ bản để đánh giá một 

khu vực đa dạng sinh học cao bao gồm: “Có giá trị điển hình về quá trình tiến hóa 

sinh thái, sinh học hoặc nơi cư trú tự nhiên của loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu 

hoặc chứa đựng các hệ sinh thái đặc thù, đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên 

hoặc có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt khác cần bảo tồn”  

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có khu vực nào được thiết lập là khu vực 

có đa dạng sinh học cao. Dựa trên các tiêu chí trên, trong giai đoạn 2021-2030 

cần điều tra, khảo sát và đánh giá các khu vực sau để đưa vào quy hoạch khu vực 

có đa dạng sinh học cao: Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và khu bảo tồn thiên 

nhiên Tà Koú. 

3.3. Vùng đất ngập nước quan trọng 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa thiết lập vùng đất ngập nước quan trọng. Theo 

quy định tại Điều 8, 9 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, vùng đất ngập nước quan trọng là 

vùng đất ngập nước có diện tích từ 50 ha trở lên đối với đất ngập nước ven biển, ven 

đảo hoặc từ 5 ha trở lên đối với đất ngập nước nội địa, có chứa hệ sinh thái tự nhiên 

quan trọng đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:Một là, có chứa ít nhất một kiểu 

đất ngập nước tự nhiên có tính đặc thù hoặc đại diện cho một vùng sinh thái; 
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Hai là, là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một 

loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm hoặc của 1.000 cá thể chim nước, chim di cư trở lên 

hoặc nơi nuôi dưỡng và bãi đẻ của ít nhất một loài thủy sản có giá trị; 

Ba là, giữ vai trò quan trọng trong điều hòa nguồn nước, cân bằng sinh thái cho 

một vùng sinh thái của địa phương, liên tỉnh, quốc gia, quốc tế; 

Bốn là, có giá trị đặc biệt về cảnh quan, sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hóa đối 

với địa phương, quốc gia, quốc tế. 

Căn cứ vào các tiêu chí trên, đề xuất điều tra, khảo sát thiết lập các khu vực sau 

là vùng đất ngập nước quan trọng: (i) Bàu Trắng với diện tích 24.355,07 ha; (ii) Khu 

vực rừng ngập mặn Phan Thiết thuộc ranh giới giữa 3 phường Phú Thủy, Thanh Hải và 

Phú Hài, thành phố Phan Thiết với diện tích khoảng 32 ha. 

3.4. Cảnh quan thiên nhiên quan trọng 

Cảnh quan sinh thái quan trọng là khu vực được hình thành do tương tác của các 

yếu tố tự nhiên và nhân tạo, có hệ sinh thái tự nhiên đặc thù hoặc đại diện đối với địa 

phương, quốc gia hoặc quốc tế (Điều 20, Luật Bảo vệ Môi trường 2020; Điều 3, Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật BVMT).  

Cũng theo Luật BVMT 2020 các khu vực được đánh giá là khu vực cảnh quan sinh 

thái quan trọng cần đạt một trong số các tiêu chí: (i) Có vẻ đẹp nổi bật, độc đáo hoặc hiếm 

gặp của thiên nhiên; (ii) Có tầm quan trọng đặc biệt trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ 

nguồn nước, giữ cân bằng sinh thái, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. cần bảo tồn  

Cho đến nay, các khu vực có cảnh quan sinh thái quan trọng chưa được điều tra, 

đánh giá và lập danh mục cụ thể. Tuy nhiên, với những tiêu chí trên, có thể xác định 

một số đối tượng cơ bản đáp ứng tiêu chí đã nêu gồm có: Di tích khảo cổ học Động Bà 

Hòe, Di tích khảo cổ học Động cát, Thắng cảnh Bàu Trắng, Di tích lịch sử Cát Bay xã 

Bình Thạnh, Thắng cảnh bãi đá Cà Dược, Di tích lịch sử - văn hóa Lăng Ông Nam Hải, 

Thắng cảnh Suối Tiên, Thắng cảnh Đồi Cát Bay phường Mũi Né. 

Thông tin chi tiết về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được trình 

bày tại Mục 2, Phụ lục III của báo cáo. 

X. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN  

1. Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng TNKS 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch. 

a). Quan điểm 

(1). Tài nguyên thiên nhiên và giá trị tài nguyên thiên nhiên là một quan 

niệm có “tính mở”, loại, dạng TNTN, phân cấp trữ lượng, chất lượng và giá trị 

của chúng có thể thay đổi theo thời gian gắn liền với trình độ KH & CN và nhu 
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cầu của con người. Một đối tượng vật chất hiện tại có thể chưa phải là khoáng sản 

thực thụ, nhưng theo thời gian có thể trở thành tài nguyên khoáng sản. 

(2). Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên phải đảm bảo hiệu 

quả kinh tế tổng hợp, bền vững về môi trường. 

(3). Khai thác khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản titan-zircon phải được 

đầu tư quy mô lớn và gằn liền với chế biến sâu. 

(4). Phải tận thu tối đa khoáng chính và các khoáng sản đi kèm có trong 

khu vực khai thác. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên khác nhau trong cùng 

một khu vực (điểm) cần phải lấy yếu tố kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường làm 

thước đo để quyết định ưu tiên cho đâu tư vào loại tài nguyên nào. 

(5). Không thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực dự trữ, cơ sở tôn giáo, 

di sản văn hóa - nghệ thuật, cơ sở an ninh - quốc phòng. Không dự trữ loại khoáng 

sản tái tạo. 

b). Mục tiêu 

Hướng tới sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên khoáng sản đóng góp 

tích cực vào sự phát triển hiệu quả và bền vững chung của tỉnh, quốc gia; bảo vệ 

và làm giầu tài nguyên trong triển vọng quy hoạch hướng tới các mục tiêu phát 

triển bền vững trong dài hạn. 

2. Định hướng thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản và các giải pháp phát triển trong kỳ quy hoạch 

2.1. Định hướng chung 

Định hướng chung về thăm dò, khai thác TNKS xác định theo các khu vực sau: 

khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích. Trong trường hợp các mỏ, 

điểm khoáng sản đang hoạt động thăm dò, khai thác, cần có giải pháp xử lý hợp lý. 

a). Khu vực cấm hoạt động thăm dò, khai thác bao gồm: khu vực an ninh - 

quốc phòng; di tích lịch sử - văn hóa; tôn giáo, khu vực dự trữ quốc gia. 

b). Khu vực hạn chế hoạt động thăm dò, khai thác (khu vực có thể khai 

thác hoặc có thể cấm hoặc khai thác ở mức tối thiểu): Khu vực có tính tổn thương 

cao (nhất là các khu vực, khu vực nhiều công trình kinh tế - xã hội…, khu vực 

ven biển); khu vực có giá trị tài nguyên khác cao hơn (tài nguyên cảnh quan, khu 

vực đồng bằng canh tác cây lương thực và cây đặc sản, khu vực đồi núi có động 

thực vật đặc hữu).  

c). Khu vực khuyến khích thăm dò, khai thác: các khu vực có TNKS còn 

lại (nhất là các khu vực xa dân cư, công trình kinh tế-xã hội, khu vực nghèo thảm 

thực vật, không có sinh vật đặc hữu…). 

d). Đối với các mỏ đã khai thác xong, cần đánh giá lại hiện trạng môi trường 
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(hiện trạng khoáng sản còn sót đối với một số loại khoáng sản có giá trị), thực hiện 

hoàn thổ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng theo hướng hợp lý, hiệu quả nhất. 

2.2. Phân vùng thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

a). Phân vùng TNKS theo địa hình 

Trên cơ sở địa hình phân bố và điều kiện, nguồn gốc, có thể phân vùng 

TNKS tỉnh Bình Thuận gồm các vùng sau (Hình…): vùng địa hình đồi núi, vùng 

đồng bằng, vùng ven biển và vùng biển ven bờ. 

(1). Vùng địa hình đồi, núi: 

Vùng địa hình đồi, núi phân bố dọc theo phía Tây của Bình Thuận. Đây là 

khu vực phân bố chủ yếu các loại: (i) Khoáng sản nội sinh: kim loại (vàng, 

đồng...), đá xây dựng, đá ốp lát; (ii) Khoáng sản ngoại sinh: trầm tích (eluvi), 

sường tích (deluvi), sa khoáng rìa núi... 

Hình 34. Sơ đồ phân vùng phân bố TNKS tỉnh Bình Thuận 

 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh 

Chú thích: 1. Dải ven biển có tính dễ bị tổn thương cao nhất; 2. Dải ven biển có tính dễ bị tổn 

thương cao thấp; 3. Khu vực đồng bằng; 4. Khu vực đồi, núi phía Tây 

(a) Dễ bị tổn thương cao (trong vùng, khu vực); (b) Dễ bị tổng thương vừa; (c) Dễ 

bị tổn thương thấp. 
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(2). Vùng đồng bằng: 

 Vùng này là nơi hình thành và bảo tồn, lưu giữ các khoáng sản ngoại sinh: 

sa khoáng (cát, sỏi, sét gạch ngói, than bùn...). 

(3). Vùng ven biển (dải ven biển, trong báo cáo tính từ biển đến rìa Tây 

các thành tạo cát đỏ, xám; chiều rộng dao động trong khoảng 1 và km đến 20 km). 

Vùng này chạy dọc bờ biển với địa hình chủ yếu là các cồn, đụn, đồi cát, 

trong đó có một số mũi nhô và đồi núi sót các thành tạo địa chất trước kỷ Đệ tứ. 

Vùng ven biển là nơi hình thành và lưu giữ, bảo tồn các khoáng sản nguồn gốc 

biển hoặc sông biển (sa khoáng titan, cát trắng...), khoáng sản ngoại sinh có ảnh 

hưởng của yếu tố nội sinh (nước khoáng, bentonit).  

(4). Vùng biển ven bờ (biển ven bờ từ 0 đến khoảng 60 - 70m nước) 

Vùng biển ven bờ là nơi hình thành và bảo tồn các khoáng sản chính: sa 

khoáng, dầu khí...  

b). Phân vùng khu vực các loại TNKS 

 Từ đặc điểm về tiềm năng TKKS của tỉnh Bình Thuận, báo cáo chỉ đi sâu 

về các khoáng sản chính, chủ yếu. 

(1). Sa khoáng titan: vùng này gồm 2 dải theo mức độ nhạy cảm, tính dễ bị 

tổn thương:  

− Dải 1 (từ 0m nước vào sâu nội địa 1- 3 km):  

Đây là khu vực dễ bị tổn thương, biến động do tác động của các yếu tố 

động lực biển (sóng, thủy triều...), khí tượng (mưa lớn, giông, bão...), các quá 

trình động lực (xói lở, bồi tụ, trượt lở, ô nhiễm, cát bay - cát chảy), tác động của 

con người (xây dựng công trình du lịch, nghỉ ngơi, bến bãi tàu, thuyền). 

Theo mức độ tác động của con người và tính dễ biến động, có thể chia dải 

này thành 04 khu vực: (i) Khu vực dễ tổn thương cao nhất: 1a, từ Thiện Ái, Bắc 

Bình đến Mũi Đá, Phan Thiết; (ii) Khu vực dễ tổn thương vừa: hai (2) khu vực 

1b, đoạn từ đầu phía Bắc tỉnh Bình Thuận đến Thiện Ái và đoạn từ Mũi đá, Phan 

Thiết đến mũi Kê Gà; (iii) Khu vực dễ tổn thương thấp: đoạn từ mũi Kê Gà đến 

hết Hàm Tân…  

− Dải 2 (tiếp từ dải 1 vào sâu nội địa - rìa Tây các thành tạo cát đỏ, xám): 

So với dải 1, mức độ dễ bị tổn thương tại đây thấp hơn và cũng chịu tác 

động của động lực biển (thậm chí cả vai trò của con người) thấp hơn. Dải này có 

thể chia làm 3 khu vực: (i) Khu vực dễ bị tổn thương nhất 2a: chủ yếu là địa phận 

vùng cát thuộc 2 xã Hòa Thắng và Hồng Phong, huyện Bắc Bình đến Phan Thiết; 

(ii) Khu vực dễ tổn thương vừa 2b: chủ yếu thuộc huyên Tuy Phong; (iii) Khu 

vực dễ tổn thương thấp: đoạn từ Phan Thiết đến hết Hàm Tân. 
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Theo khu vực địa lý, có thể chia vùng chứa titan sa khoáng thành 5 khu 

vực: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Cụ thể: 

+ Khu vực I (thuộc huyện Tuy Phong) gồm diện tích của một số xã ven biển;  

+ Khu vực II (thộc huyện Bắc Bình) chủ yếu gồm 2 xã ven biển Hòa Thắng 

và Hồng Phong;  

+ Khu vực III bao gồm phần diện tích Bắc Phan Thiết (Mũi Đá, Long Sơn 

- Suối Rút) đến xã Hồng Phong huyện Bắc Bình;  

+ Khu vực IV (thuộc huyện Hàm Thuận Nam) gồm khu vực ven biển Nam 

Phan Thiết đến mũi Kê Gà;  

+ Khu vực V (thuộc huyện Hàm Tân) bao gồm các xã ven biển từ La Gi 

dến cuối Hàm Tân. 

(2). Cát Thủy Tinh: 

Cát thủy tinh phân bố chủ yếu ở khu vực đồng bằng ven biển, gồm các khu 

vực: 

− Khu vực Tuy Phong, có các mỏ: Tuy Phong (xã Phước Thế), Phan Rí 

(Phan Rí)).  

− Khu vực Bắc Bình, có các mỏ: Phan Rí Thành (Phan Rí Thành), Cây Táo 

(xã Hải Ninh), Nhơn Hưng (xã Hòa Thắng), Thanh Châu và Hoàng Hoa Thám 

(xã Phân Thanh).   

− Khu vực Hàm Thuận Bắc, có các mỏ: Long Thạnh (xã Phan Thạnh), 

Hồng Sơn (xã Hòa Thắng), Long Hiệp và Tuy Hòa (xã Lương Sơn).   

− Khu vực Hàm Thuận Nam- Phan Thiêt, có các mỏ: Chùm Găng (xã Tân 

Thành) và Nam Phan Thiết 

− Khu vực Hàm Tân - La Gi, có các mỏ: Hàm Tân, Tân Thắng (xã Tân 

Thắng), Dinh Thầy (Tân Hải, La Gi). 

(3). Bentonit và soda: 

− Bentonit chỉ có mặt ở khu vực gần biển thuộc huyện Tuy Phong với các 

mỏ: Sông Lòng Sông (xã Phú Lạc), Nha Mé (xã Phong Phú), Vĩnh Hảo (xã Vĩnh 

Hảo). 

− Sodachỉ có mặt ở khu vực gần biển thuộc huyện Tuy Phong với các mỏ: 

Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Hảo), Sông Lòng Sồng (xã Phú Lạc). 

(4). Nước khoáng:  

Nước khoáng phân bố tạo thành 2 vùng: ven biển Bắc Bình Thuận và miền 

núi Tây nam. 
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− Vùng ven biển có các khu vực: 

+ Khu vực Tuy Phong, có các mỏ:  Vĩnh Hảo (Vĩnh Hảo), Châu Cát (Phú 

Lạc), Đại Hòa (Phước Thê), Nha Mé và Núi Một (Phong Phú), Sông Lòng Sông 

(Phú Lạc). 

+ Khu vực Hàm Thuận Bắc, có các mỏ: Núi Bà (Hàm Trí)... 

+ Khu vực Hàm Thuận Nam - Phan Thiết, có các mỏ: Tân Lập (Tân Lập), 

Tà Cú và Phong Điền (Tân Thuận), Văn Lâm (Hàm Mỹ), Hàm Cường (Hàm 

Cường), Hàm Kiệm (Hàm Kiệm) và Bằng Lăng (Bắc Phan Thiết). 

− Vùng miền núi Tây nam, nước khoáng có ở khu vực Đức Linh - Tánh 

Linh, có các mỏ Đa Kai (Sùng Nhơn, Đức Linh), Suối Kiết (Suối Kiết, Tánh 

Linh), Đồng Kho (Đức Bình, Tánh Linh). 

2.3. Định hướng thăm dò, khai thác trong kỳ quy hoạch đối với từng 

loại khoáng sản 

2.3.1. Khoáng sản titan:  

Titan nói chung (sa khoáng titan nói riêng) là một trong những loại khoáng 

sản quý, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực công nghiệp khác nhau. 

Theo điều tra, Việt Nam có trữ lượng lớn (thứ 5 trên thế giới) phân bố dọc theo các 

bờ biển ở các địa phương trên cả nước. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại Bình 

Thuận, tiềm năng sa khoáng titan của địa phương có thể khai thác trong khoảng 

500 năm với công suất 1.000.000 tấn/năm. 

Hiện nay, việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản titan vẫn đang được 

các doanh nghiệp tiến hành trên địa bàn tỉnh. Để phát triển ngành công nghiệp khai 

khoáng (khai thác, chế biến titan) một cách có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi 

trường, không gây xung đột về không gian phát triển với các ngành lĩnh vực khác, 

mang lại giá trị kinh tế, đóng góp tích cực cho phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-

2030, ngành công nghiệp titan của địa phương phát triển theo hướng sau: 

a). Thăm dò, khai thác 

(1). Cấm hoạt động thăm dò, khai thác, bao gồm: khu vực an ninh - quốc 

phòng; di tích lịch sử - văn hóa; tôn giáo, khu vực dự trữ quốc gia (theo danh mục 

quy định của Chính phủ [38]). Danh mục dự trữ cần được xem xét mở rộng thêm, 

nhất là ở các khu vực có tính dễ tổn thương cao nhất: các khu vực 1a, 1b thậm chí 

cả 1c và 2a. 

Đối với các khu vực này, trên diện tích các khu vực dự trữ quốc gia (hoặc 

của tỉnh) cần cho phép sử dụng, “khai thác” (về không gian) cho các mục đích 

kinh tế - xã hội khác nhau, có thời gian nhất định, không làm ảnh hưởng tới trữ 

lượng - chất lượng khoáng sa titan tại đó cũng như điều kiện khai thác (nếu thực 

hiện khai thác trong tương lai xa). 

(2). Khu vực hạn chế hoạt động thăm dò, khai thác:  
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Hoạt động thăm dò, khai thác titan có thể được thực hiện ở các khu vực 

khác (trừ các khu vực cấm nêu trên), theo đó: 

− Khu vực dễ bị tổn thương cao nhất (1a và 1b): (i) Không khai thác (mở 

mới); (ii) Đóng cửa hoặc tiến tới dừng khai thác (với thời gian sớm nhất) các mỏ 

đang hoạt động khai thác; thực hiện đánh giá trữ lượng khoáng sản còn lại; đánh giá 

hiện trạng môi trường; hoàn thổ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng theo hướng hợp 

lý - hiệu quả hơn; (iii) Các mỏ đã đóng cửa, dừng khai thác: đánh giá trữ lượng 

khoáng sản titan “sót lại” và khoáng sản đi kèm; đánh giá hiện trạng môi trường; 

đánh giá mức độ  hoàn thổ hoặc hiện trạng sau khi được sử dụng với mục đích khác. 

− Khu vực có mức độ dễ bị tổn thương vừa (1c, 2a): (i) Hạn chế tối đa hoạt 

động thănm dò, khai thác, có thể mở mới dự án (nhưng cần có giải pháp, phản 

biện hợp lý) đảm bảo tính hiệu quả, bảo vệ môi trường; (ii) Các mỏ đang khai 

thác: thẩm định, đánh giá hiệu quả kinh tế - hiện trạng môi trường, định hướng 

giải quyết nếu có ván đề; (iii) Các mỏ đã đóng cửa (thực hiện như mục trên). 

(3). Các khu vực còn lại: 

Có thể mở khai thác mới, nhưng cần thực hiện những yêu cầu như đối với 

khu vực hạn chế ở trên; (ii) Các mỏ đã dừng hoạt động (như mục trên); (iii) Các 

mỏ đang hoạt động (như mục trên).  

Cần “điều tra” thẩm định đánh giá khoáng sản bị loại bỏ, khoáng sản đi kèm, 

khoáng sản bỏ sót; đánh giá tình trạng môi trước (nước, không khí, đất, sinh vật); sau 

đó thực hiện hoàn thổ hoặc xem xét chuyển đổi sử dụng với mục địch khác. 

b). Xây dựng cơ sở và công nghiệp chế biến titan: 

(1). Tiếp tục thực hiện theo quy hoạch của Chính phủ theo hướng hợp lý hơn. 

(2). Phát triển hoặc hợp tác phát triển - chuyển giao công nghệ hiện đại 

trong khai thác và chế biến titan, giải pháp và công nghệ bảo vệ môi trường trong 

khai thác và chế biến titan… 

(3). Định hướng và thực hiện kết hợp khai thác - tận thu - sử dụng các 

khoáng sản, hợp phần có ích đi kèm titan, chất thải sau chế biến. 

(4). Những khu vực chưa điều tra, thăm dò xác định trữ lượng các cấp, cần 

tiến hành điều tra, thăm dò và đánh giá cấp 333 và 334a. Những khu vực, mỏ đã 

đánh giá cấp 333 và 334a; có thể điều tra, thăm dò và đánh giá cấp trữ lượng: 

221, 222, 331, 332, 111, 121 và 122.; điều tra, đánh giá ngoài titan là các khoáng 

vật có ích đi kèm; đánh giá tài nguyên, khoáng sản chồng lấn, chồng chập. 

c). Đối với tiềm năng sa khoáng biển: 

Với thời gian của quy hoạch cũng như định hướng phát triển kinh tế biển 

của Chính phủ, của tỉnh và sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ, cần có kế 

hoạch thực hiện điều tra, thăm dò các khu vực triển vọng sa khoáng gần bờ.  
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2.3.2. Tài nguyên khoáng sản khác 

a). Khoáng sản cát thủy tinh 

Mặc dù nhu cầu và công nghệ chế biến hiện tại chưa cao, nhưng theo thời 

gian quy hoạch, nhu cầu tăng và sự phát triển của KHCN, rõ ràng cát thủy tinh 

có vai trò không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận nói 

riêng (Việt Nam nói chung). Định hướng khai thác cát thủy tinh như sau: 

(1). Khu vực có tính dễ bị tổn thương cao: không khai thác hoặc cần đóng 

cửa các mỏ đang hoạt động. 

(2). Các khu vực có tính dễ bị tổn thương vừa: hạn chế tối đa khai thác. 

(3). Các khu vực còn lại: có thể hoạt động thăm dò, khai thác, nhưng cần 

có đánh giá về nhu cầu hiện tại và trong thời gian quy hoạch. 

b). Nước khoáng 

Định hướng thăm dò, khai thác nước khoáng cụ thể như sau: 

(1). Tiếp tục khai thác với mức có tăng trưởng hang năm theo nhu cầu của xã hội; 

(2). Phát triển và hoàn thiển công nghệ chế biến, đa dạng hóa loại hình sản 

phẩm sử dụng. 

(3). Định hướng và kết hơp với một số ngành khác (du lịch, nghỉ dưỡng…) xây 

dựng trung tâm hoặc khu vực sử dụng - chữa bệnh bằng các sản phẩm từ nước khoáng. 

(4). Điều tra, thăm dò phát hiện các mỏ mới ở những khu vực triển vọng... 

Nghiên cứu, xác định nguồn và trữ lượng nước khoáng. 

c). Các khoáng sản khác 

(1). Khai thác theo nhu cầu (đảm bảo yêu cầu về mọi mặt liên quan đến 

hoạt động khoáng sản) bentonit (ở Phú Lạc, Tuy Phong), than bùn. 

(2). Điều tra, thăm dò phát hiện các mỏ mới, điểm khoáng hóa…: Các loại 

khoáng sản kim loại khác cần được thăm dò chi tiết trước khi có thể khai thác… 

(3). Thực hiện dự án khai thác wolfram Đồi Cờ, xã Mê Pu, huyện Đức Linh 

theo quy hoạch của Chính phủ. 

2.3.3. Các dự án quan trọng trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế 

biến khoáng sản 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

nguyên khoáng sản thời kỳ trước quy hoạch, dự báo triển vọng và căn cứ vào mục 

tiêu phát triển tỉnh, quốc gia, xử lý tổng hợp các vấn đề liên ngành… dự kiến các 

hoạt động, công trình, dự án trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng đối với 

một số tài nguyên khoáng sản cụ thể như sau. Danh mục các dự án trong Bảng… 

a). Đối với titan 

(1). Mức độ ưu tiên hoạt động, dự án (theo mức giảm dần): i) Hoạt động 
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khai thác theo hướng đóng cửa - hoàn thổ trước năm 2025 các mỏ đang khai thác 

ở khu vực ven biển (nơi dễ bị tổn thương, chồng chập nhiều tài nguyên có giá trị, 

gần đô thị…) khu vực khai thác tập trung ở Lương Sơn, Bắc Bình; ii) Hoàn thành, 

hoàn thiện, đầu tư công nghệ chế biến sâu các cơ sở ché biến đã và đang thực 

hiện trong kỳ quy hoạch trước, đặc biệt là tại khu công nghiệp Sông Bình, huyện 

Bắc Bình; iii) Thăm dò chi tiết phục vụ mở mỏ mới ở khu vực phía Tây dải địa 

hình đồi, cồn cát từ Bắc Bình đến Bắc Phan Thiết; iv) Điều tra, thăm dò titan sa 

khoáng ở vùng biển ven bờ. 

(2). Hai nhiệm vụ cuối, trong quá trình thực hiện cần có sự tham gia, phối 

hợp của các bộ, ngành liên quan.  

b). Cát thủy tinh và nước khoáng: Ưu tiên đầu tư công nghệ, nâng cấp chất 

lượng và đa dạng loại hình sản phẩm (sản phẩm thủy tinh cao cấp, nước khoáng 

đa loại, phục vụ du lịch, chữa bệnh…). 

c). Các khoáng sản khác: Phụ thuộc loại khoáng sản, cần đầu tư trang thiết 

bị, cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính phù hợp theo hướng hiện đại, hoạt động 

lâu dài, hiệu quả, bảo vệ môi trường. 

3. Định hướng giải pháp thực hiện 

3.1. Giải pháp về huy động nguồn lực  

a). Huy động nguồn lực vốn 

Nguồn vốn huy động chính và chủ yếu là vốn kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, 

doanh nghiệp liên quan trọng và ngoài tỉnh, liên doanh. Có thể định giá mỏ và 

giao đấu thầu khai thác sử dụng một phần hoặc toàn bộ mỏ.  

b). Giải pháp về nguồn nhân lực, vật lực 

(1). Các bộ chuyên môn, chuyên gia: hợp tác hoặc thuê từ các tổ chức 

KHCN, doanh nghiệp trong và ngoài nước… 

(2). Nhân công có tay nghề, trình độ: hợp tác hoặc hợp đồng (dài hạn hay 

ngắn hạn phụ thuộc vào thời gian hoạt động và loại hình mỏ khoáng sản), tự đào 

tạo. 

(3). Nhân công giản đơn: hợp đồng lao động có thời gian (chủ yếu người 

lao động địa phương).  

(4). Vật lực chủ yếu là vật lực của doanh nghiệp đầu tư (do chủ đầu tư 

quyết định), ứng mua trang thiết bị trước, sau đó khai thác - hoàn trả. 

 



Bảng 52. Danh mục các công trình, dự án về TNKS ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

TT Tên dự án, mỏ Quy mô 

Diện tích 

(ha)/Trữ lượng 

(tấn) 

Địa điểm 
Thời gian 

thực hiện 

1 

T
it

an
 s

a 
k
h
o
án

g
 

 

Khai thác (các mỏ cũ) 

 

 

2.000.000 – 

2.200.000 (tấn/ năm) 

/2.560.000 Thiện Ái, xã Hòa Thắng,  Bắc Bình  

 

2021-2025 
/4.350.000 

Long Sơn-Suối Nước, phường Mũi Né, 

Tp. Phan Thiết 

/5.373.000 
Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam 

/3.210.000 
 xã Hòa Thắng, Hồng Phong huyện Bắc 

Bình 
2021-2030 

Xây dựng cơ bản 

Hoàn thành, Hoàn 

thiện, nâng cấp công 

nghệ 

 

Các cơ sở công nghiệp gia công, chế 

biến đang thực hiện trước đây (khu công 

nghiệp Sông Bình, Bắc Bình) và nhà 

máy chế biến quặng titan-zircon tại xã 

Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

2021-2025 

Đầu tư xây dựng cơ bản,  khai thác, 

chế biến titan - zircon  
500.000-600.00 

50.000.000ha 

/40.000.000 tấn 
Khu vực lương Sơn I 2021-2050 

Đầu tư xây dựng cơ bản,  khai thác, 

chế biến titan - zircon  
1.000.000-1.200.000 

43.000.000ha 

/31.000.000 tấn 
Khu vực lương Sơn II 2021-2050 

Thăm dò, đầu tư xây dựng cơ bản,  

khai thác, chế biến titan - zircon  
500.000-700.000 

50.000.000ha 

/50.000.000 tấn 
Khu vực lương Sơn III 2021-2050 

Thăm dò, đánh giá 

Tỷ lệ 1/10.000 - 

1/250.000 (hoặc lớn 

hơn) 

 
Khu vực phía Tây địa hình cát Bắc Bình 

– Bắc Phan Thiết (vùng II) 
2021-2025 

 

2 

B
en

to
n
it

 

Các mỏ cũ 
Trung bình 7.600 

tấn/năm 
 Huyện Tuy Phong 2021-2030 

Các mỏ cũ 
Trung bình 8.000 

tấn/năm 
 Huyện Tuy Phong 2031-2050 

3 Soda Các mỏ cũ   Huyện Tuy Phong 2021 - 2030 
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TT Tên dự án, mỏ Quy mô 

Diện tích 

(ha)/Trữ lượng 

(tấn) 

Địa điểm 
Thời gian 

thực hiện 

4 

Cát 

thủy 

tinh 

Các mỏ cũ (Bình An) 
Trung bình 80.000 – 

100.000 tấn/năm 

 Sông Lũy - Bình Tân, Huyện Bắc Bình  

2021-2030 Cây Táo  Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc 

Thanh Châu  Phân Thanh, Bắc Bình 

Hồng Sơn 
Trung bình 100.000 – 

120.000 tấn/năm 

 Hòa Thắng, Hàm Thuận Bắc 

2031-2050 Chùm Găng  Tân Thành, Ham Thuận Nam 

Tân Thắng  Tân Thắng, Hàm Tân 

5 
Than 

bùn 

Khai thác mỏ cũ 70.000 tấn/năm  Sùng Nhơn, Đức Linh 2021-2030 

Điều tra   Các hồ, đầm ven và trước núi 2021-2030 

Khai thác Văn Kê 70.000-75.000 tấn/năm  Tân Thành, Hàm Thuận Nam 2031-2050 

6 
Nước 

khoáng 

Vĩnh Hảo 

Trung bình 70.000.000 

– 75.000.000 lít/năm) 

 Vĩnh Hảo, Tuy Phong 

2021-2030 
Đa Kai  Sùng Nhơn, Đức Linh 

Phong Điền  Tân Thuận, Hàm Thuận Nam 

Văn Lâm  Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam 

Vĩnh Hảo 

 

Trung bình 

100.000.000  lít/năm) 

 

 Vĩnh Hảo, Tuy Phong 

2031-2050 

Đa Kai  Sùng Nhơn, Đức Linh 

Phong Điền  Tân Thuận, Hàm Thuận Nam 

Văn Lâm  Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam 

Tà Cú  Tân Thuận, Hàm Thuận Nam 

Đồng Kho  Đức Bình, Tánh Linh 

7 Dầu khí   (ngành dầu khí)  

8 Thiếc sa khoáng   
Các mỏ ở 2 huyện Đức Linh - Tánh 

Linh 
Sau 2025 

9 Volfram   Đồi Cờ, Mê Pu Đức Linh 2021-2050 

10 
Khoáng sản khác (pegmatit, thạch anh tinh 

thể, nhôm, vàng) 
Điều tra, thăm dò   2021 - 2025 



3.2. Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ 

(1). Cần đầu tư nghiên cứu phát triển hoặc hợp tác, chuyển giao 

KHCN với thế giới, nhất là công nghệ khai thác và chế biến sâu. Công nghệ 

khai thác và chế biến theo hướng hiệu quả nhất, giảm thiểu thất thoát tài 

nguyên, giảm thiệu tác động tiêu cực đến môi trường; công nghệ có độ tự 

động hóa cao, mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và mức phát thải ra môi 

trường thấp.  

(2). Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại sản phẩm đáp 

ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

(3). Đối với Bình Thuận, trước hết cần ưu tiên phát triển công nghệ khai 

thác và chế biến sâu đối với titan, cát thủy tinh và bentonit. 

(4). Cần có nhiều giải pháp: giải pháp công trình (chống sạt lở, xói lở trong 

quá trình khai thác, vận chuyển; xử lý nước và chất thải; xử lý ô nhiễm tiếng 

ổn…), giải pháp phi công trình (trồng cây xanh). Đặc biệt, cần có giải pháp giảm 

thiểu tích tụ monazite (chất gây phóng xạ). 

3.3. Giải pháp về cơ chế, chính sách và giám sát thực hiện 

a). Về cơ chế chính sách 

(1). Tăng cường quản lý nhà nước của địa phương đối với hoạt động 

khoáng sản. 

(2). Xây dựng cơ chế chính sách, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật theo hướng khuyến khích đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, chuyển 

đổi sang công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng tiết kiệm năng lượng, 

tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nâng cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu 

tái chế từ phế thải công nghiệp, nông nghiệp, rác thải sinh hoạt, giảm lượng 

phát thải để bảo vệ môi trường. Hạn chế, tiến tới dừng các hoạt động sản xuất 

vật liệu xây dựng sử dụng không hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm 

môi trường. 

(3). Quy định rõ việc phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản theo đúng luật và các quy định hiện 

hành. Làm rõ vai trò và trách nhiệm, của các cấp trong công tác này. 

(4). Trong hoạt động thăm dò, khai thác: càn giao nhiệm vụ đúng tổ chức 

(đảm bảo năng lực, chuyển môn…), loại bỏ cơ chế “xin - cho”, cần tổ chức đấu 

thầu minh mạch, công khai, có phản biện xã hội. 

(5). Tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm cho tổ chức, doanh nnghiệp 

thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản. Cần có chính sách khuyến khích các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng đầu tư các cơ sở chế biến nguyên liệu tập 

trung, trang thiết bị hiện đại, công nghệ chế biến sâu. 
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(6). Cần có cơ chế, chính sách giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người bị 

thu hồi đất (sử dụng cho khai thác và liên quan), giải quyết mâu thuẫn có thể phát 

sinh trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. 

(7). Tăng cường quảng bá sản phẩm nhằm thúc đẩy thị trường tiêu thụ nội 

địa; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên 

thị trường trong nước và quốc tế. 

b). Quản lý, kiểm soát, giám sát thực hiện: Đảm bảo công tác giám sát 

thường xuyên, công khai hoạt động khai thác, thăm dò trong mọi giai đoạn (kể cả 

giai đoạn hoàn thổ sau khai thác). 

XI. PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN 

NƯỚC, PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO NƯỚC 

GÂY RA  

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050  

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Tài nguyên nước, bao gồm nước ngầm, nước mặt và nước mưa được bảo 

vệ, quản lý tổng hợp, thống nhất trên toàn tỉnh và từng huyện, theo lưu vực sông 

và có sự điều hòa, phân bổ phù hợp giữa các lưu vực sông đảm bảo hài hòa lợi 

ích, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp 

và thủy sản; bảo đảm công bằng và hợp lý giữa các đối tượng khai thác, sử dụng 

nước, giữa các địa phương; bảo vệ tài nguyên nước không bị ô nhiễm, suy thoái 

cạn kiệt, bảo vệ chức năng nguồn nước. Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác 

hại do nước gây ra nhằm đảm bảo an ninh lâu dài về tài nguyên nước, góp phần 

thúc đẩy, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận. 

Làm cơ sở để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành có hoạt động 

khai thác, sử dụng, phát triển nguồn nước. 

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

a). Về phân bổ nguồn nước 

- Phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trong kỳ 

quy hoạch bảo đảm hài hòa, hợp lý tài nguyên nước mặt cho các ngành có sử 

dụng nước, giữa các tiểu vùng, trong đó ưu tiên phân bổ, hạn chế đến mức thấp 

nhất các mâu thuẫn trong sử dụng nước giữa các ngành, lĩnh vực. 

- Hạn chế khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất, khai thác sử dụng 

hợp lý tài nguyên nước mặt và nước mưa để cung cấp ổn định nước cho sinh hoạt, 

công nghiệp và nông nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; hạn chế 

đến mức thấp nhất các mâu thuẫn trong sử dụng nước của các ngành, lĩnh vực. 

- Phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trong kỳ quy 

hoạch bảo đảm: 

+ Đến năm 2030: đảm bảo cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt và an 
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ninh, quốc phòng, không dưới 95% nhu cầu nước cho các ngành kinh tế - xã hội 

khác với tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt và an ninh, quốc phòng  là 134,5 

triệu m3/năm; du lịch, thương mại và dịch vụ là 89,2 triệu m3/năm; công nghiệp 

là 100 triệu m3/năm; nông nghiệp là 928 triệu m3/năm; 

+ Đến năm 2050: đảm bảo cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt và 

cho các ngành kinh tế - xã hội khác. 

b). Về bảo vệ nguồn nước 

Quản lý, bảo vệ tài nguyên nước mặt và nước mưa theo nguyên tắc phòng 

ngừa là chính để nguồn nước không bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, đảm bảo chức 

năng nguồn nước, đáp ứng mục tiêu, chất lượng nước cho các ngành, các đối 

tượng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

+ Giai đoạn 2021-2025: khôi phục và bảo vệ tài nguyên nước mặt đáp ứng 

chất lượng cho các mục đích sử dụng đạt mức A2 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt106; 

+ Giai đoạn 2025-2030: duy trì và bảo vệ tài nguyên nước mặt đảm bảo 

quy chuẩn kỹ thuật hiện hành quy định về chất lượng nước mặt tương đương với 

mức A2 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- Chất lượng nước dưới đất đảm bảo không bị ô nhiễm ở các tác động nhân 

sinh và công nghiệp, đảm bảo trạng thái tự nhiên của các tầng chứa nước. 

c). Về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

- Ưu tiên giảm thiểu, khắc phục tình trạng sạt, lở và hậu quả do sạt, lở gây 

ra trên các đoạn sông đã và đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. 

- Giảm thiểu hiện tượng xâm nhập mặn các tầng chứa nước. 

- Phòng, chống tác hại do lũ cho các hệ thống sông với tần suất chống lũ P=98%. 

- Phòng, chống tác hại do hạn hán cho các vùng có nguy cơ hạn hán. 

- Bảo đảm tính kế thừa, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật tài nguyên nước hiện có. 

2. Phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

2.1. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2030 

Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2030 được tính toán căn cứ theo định mức sử dụng nước được 

quy định bởi các cơ quan quản lý chuyên ngành. Riêng đối với lĩnh vực du lịch, 

nhu cầu sử dụng nước được tính toán theo các kinh nghiệm quốc tế. 

 
106 QCVN 08- MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
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Kết quả tính toán nhu cầu nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế các 

huyện và cả tỉnh Bình Thuận vào năm 2030 (Bảng 52) cho thấy tỉnh cần khoảng 

1.252 tr. m3/năm nước thô một năm. Trong số đó, ngoài nước cấp cho nông nghiệp 

(bao gồm cả chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên bờ) là 928 triệu m3/năm, cần 

phải xử lý để cấp nước sạch cho sinh hoạt và an ninh, quốc phòng là 134,5 triệu 

m3/năm; du lịch, thương mại, dịch vụ là 89 triệu m3/năm; công nghiệp, cơ sở sản 

xuất phi công nghiệp là 100 triệu m3/năm. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động 

khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác titan chưa được đưa vào vì chưa đủ 

thông tin. Tuy nhiên, các mỏ khai thác titan hiện đã được yêu cầu tái tuần hoàn 

nguồn nước để tuyển quặng nên giảm được rất đáng kể lượng nước sử dụng trong 

khai thác titan. Cần yêu cầu các cơ sở khai thác titan lên phương án tận dụng các 

hố khai thác titan chưa hoàn thổ để làm hồ chứa, tạo nguồn nước phục vụ khai 

thác titan. 

Trong tính toán nguồn nước thô cần thiết cho tỉnh Bình Thuận nêu ở trên 

đã tính tới lượng nước bị thất thoát, rò rỉ trong quá trình lọc nước và vận chuyển 

nước sạch tới nơi sử dụng. Theo các tính toán, lượng nước tổn thất rò rỉ lấy bằng 

15-30% tổng lượng nước cấp; trong đó, đối với hệ thống mới, lượng rò rỉ là 15- 

20% tổng nước cấp; đối với hệ thống cũ, lượng rò rỉ là 20-30% tổng nước cấp. 

Nước dùng cho bản thân nhà máy là 4-5% tổng lượng nước thực cần cộng với 

lượng nước rò rỉ.  

Nếu tính cả lượng nước thô cần phải cấp để xử lý, đảm bảo nhu cầu nước 

sạch cho cảng biển, cảng cá, các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và sân bay 

của tỉnh Bình Thuận vào năm 2030 là 40 tr. m3 và tổng lượng nước thô cần phải 

cấp cho các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận là 1.292 tr. m3/năm. 

Con số nhu cầu nước 1.292 tr. m3/năm chỉ mới là nhu cầu nước sử dụng 

cho dân sinh và các ngành kinh tế. Trong thực tế, nước từ các hồ khi chuyển đến 

nơi sử dụng cũng bị thất thoát rất nhiều do hiện tượng thấm đáy, do bốc hơi và 

do các nguyên nhân khác. Vào mùa khô, đối với khu vực khô hạn như tỉnh Bình 

Thuận, tốc độ bốc hơi nước sẽ rất lớn và do vậy một lượng lớn nước hồ sẽ bị mất 

do bốc hơi. Chính vì vậy, cần phải tính lượng nước mất mát này vào trong cán 

cân nước...  

  



Bảng 53. Nhu cầu nước cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 

Huyện/ Thị/ 

Thành phố 

Diện tích (ha) 

Tổng số 

dân 

(người) 

Số khách du lịch 

(103 người) 
Nhu cầu nước (103m3/ năm) 

Lúa cả 

năm 

Cây lâu 

năm 

Quốc 

phòng 

An 

ninh 

Khu, 

cụm 

công 

nghiệp 

Thương 

mại, 

dịch vụ 

Phi 

nông 

nghiệp 

Hoạt 

động 

khoán

g sản 

Nội địa 
Nước 

ngoài 

Chăn 

nuôi 

Sinh 

hoạt, 

an 

ninh, 

quốc 

phòng 

Du lịch, 

thương 

mại, 

dịch vụ 

Công 

nghiệp 

Tổng 

nhu cầu 

nước 

sạch 

Nước 

tưới, 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

nước 

ngọt 

Tổng 

nhu cầu 

nước 

Phan Thiết 56 7.237 415 45 75 3.163 201 997 234.610 3.846 575,32 97 22.260 37.858 4.317 45.201 16.403 80.977 

La Gi 784 8.967 80 5 211 425 57 47 107.066 1.120 166,1 325 10.093 5.847 4.192 14.418 29.124 49.722 

Tuy Phong 2.452 8.499 111 10 228 604 335 296 149.009 1.680 249,15 675 14.049 8.422 8.807 22.569 50.669 82.910 

Bắc Bình 14.722 34.821 374 150 323 1.333 211 924 138.035 1.680 249,15 2.778 13.229 16.024 8.353 29.102 168.292 209.867 

Hàm Thuận 

Bắc 
10.202 37.047 758 15 214 330 50 46 191.362 448 

66,44 
2.190 18.364 4.008 4.130 20.741 146.004 

175.634 

Hàm Thuận 

Nam 
1.205 40.857 154 14 612 856 172 162 132.767 448 

66,44 
1.024 12.549 9.493 12.264 25.038 104.439 

140.208 

Tánh Linh 10.926 25.653 110 7.425 188 83 102 0 94.901 112 16,61 513 12.836 1.007 4.536 13.379 138.939 158.051 

Đức Linh 8.487 30.637 155 1.036 565 100 302 31 121.410 112 16,61 1.065 12.016 1.184 13.562 19.799 165.549 193.834 

Hàm Tân 397 32.912 10.660 8.450 2.315 232 195 0 71.011 1.680 249,15 1.127 16.629 4.542 39.264 43.432 88.202 150.248 

Phú Quý 0 259 92 1 24 74 16 0 26.074 74 6,0294 4.120 2.496 853 626 6.902 570 10.430 

Cả tỉnh 49.231 226.889 12.909 17.151     1.641   62.944 11.200 1661 13.914 134.520 89.238 100.052 240.581 928.070 1.251.880 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh   



2.2. Phân vùng chức năng của nguồn nước 

(1). Nước dưới đất 

Tài nguyên nước mặt và nước dưới đất tầng nông tỉnh Bình Thuận hầu như 

đã được thăm dò và đánh giá khá tốt, tuy nhiên, tài nguyên nước dưới đất tầng 

sâu trên địa bàn tỉnh chưa được thăm dò đầy đủ. Trong kỳ quy hoạch: 

- Tiếp tục thăm dò, đánh giá và lên phương án khai thác nước tầng sâu. 

- Khai thác nước dưới đất tầng sâu chỉ thực hiện ở các khu vực xa biển để 

tránh sụt lún đất làm gia tăng tác hại của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất tầng sâu, cần tập trung 

vào các vùng khô hạn có nền đất cao và các vùng có dân cư thưa thớt, trong tương 

lai việc xây dựng hạ tầng tiếp nước, chuyển nước mặt sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Do hạn chế nguồn nước dưới đất tại khu vực các mỏ titan, cần sử dụng 

nguồn nước mặt và tăng cường tuần hoàn nước để tuyển quặng titan. Kết quả 

khảo sát hiện trường khai thác của tư vấn cũng như thông tin trao đổi với chủ đầu 

tư khai thác titan cho thấy định mức nước được sử dụng để tuyển quặng titan thay 

đổi trong khoảng từ 2 m3 tới 3 m3 nước cho một m3 cát có chứa quặng. Như vậy, 

do lượng nước cần sử dụng để tuyển quặng trong khai thác titan là rất lớn. Do đặc 

điểm của đất tại đáy các moong khai thác titan thường có tỷ lệ thành phần sét khá 

cao, hầu như không thấm nước nên các moong khai thác titan chưa hoàn thổ có 

thể được sử dụng làm hồ chứa nước. Do vậy, để tiết kiệm nước, cần đầu tư xây 

dựng các hồ thu gom nước tuyển quặng bằng cách tận dụng các moong khai thác 

titan chưa hoàn thổ làm hồ chứa để thu gom nước tuyển quặng đã qua sử dụng và 

tái sử dụng lượng nước được thu gom này. Cần nghiên cứu, xây dựng một biểu 

giá thích hợp để thực hiện bán nước thô cho các chủ đầu tư khai thác titan nhằm 

tăng nguồn ngân sách phục vụ bảo tồn và phát triển tài nguyên nước. 

(2). Đối với nước mặt, cần khai thác và đầu tư xây dựng mới các hồ chứa 

và đập dâng hiện có bằng cách sử dụng hệ thống sông ngòi và các kênh thủy lợi 

hiện có để chuyển nước, dẫn nước, tiếp nước từ nguồn nước tới các địa điểm khai 

thác, sử dụng nguồn nước. Trong giai đoạn 2021-2030 sẽ hoàn chỉnh hồ Sông 

Lũy và xây dựng mới 05 hồ chứa (Ka Pét, Tân Lê, Cà Tót, La Ngà 3 và Phan Rí 

Thành) và xây dựng mới hoặc hoàn thiện các hệ thống kênh dẫn nước, chuyển 

nước từ các hồ này và các hồ khác về các khu vực có nhu cầu sử dụng nước để 

tưới tiêu, phục vụ các hoạt động công nghiệp và các NMN sinh hoạt tập trung. 

Trong giai đoạn 2030-2050 sẽ tiếp tục xây dựng thêm 04 hồ chứa (Đá Bạc 

Thượng, Tà Hoàng, Sông Phan, Măng Tố) cùng đập dâng Võ Đắt và hệ thống các 

kênh dẫn nước, chuyển nước từ các hồ, đập dâng này về nơi khai thác, sử dụng. 

(3). Đối với huyện đảo Phú Quý cần thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới 

đất, khả năng bổ cấp nguồn nước từ nước mưa và tác động của việc khai thác 
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nước dưới đất tới tình trạng xâm nhập mặn vào tầng nước dưới đất. Từ đó, xác 

định ngưỡng khai thác nước dưới đất an toàn. Ngoài ra, cần đầu tư xây dựng hệ 

thống hạ tầng bảo vệ nguồn nước mưa trong 02 hồ chứa hiện có và hạ tầng dẫn 

nước từ 02 hồ này về hai nhà máy nước Ngũ Phụng và Long Hải để tăng nguồn 

nước sử dụng. Do nhu cầu sử dụng nước cho huyện đảo trong tương lai sẽ tăng 

đột biến nên cần điều tra, xác định các khu vực có thể xây dựng hồ và hệ thống 

chuyển nước từ các hồ mới xây về hai nhà máy nước Ngũ Phụng và Long Hải. 

Các kết quả nghiên cứu107 cho thấy mặc dù hút nước dưới đất cùng với nước 

biển dâng do biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng xâm nhập mặn vào tầng nước dưới 

đất trên các đảo, nhưng các tác động này không quá lớn và biến mất ngay khi mùa 

mưa tới do nước mưa thấm vào các tầng nước dưới đất trên đảo, đẩy nước mặn ra. 

Như vậy, ngay cả trong điều kiện biến đổi khí hậu, khai thác nước dưới đất tại đảo 

Phú Quý sẽ không gây ra những thiệt hại lớn tới tài nguyên nước dưới đất trên đảo; 

và trong điều kiện khô hạn, khó khăn về nguồn nước, có thể tận dụng nguồn nước 

dưới đất để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, do nguồn nước dưới đất trong 

điều kiện khô hạn trên đảo có khả năng bị nhiễm mặn nên cần khử muối bằng công 

nghệ lọc nước biển. Việc sử dụng nước dưới đất để lọc nước sẽ tiết kiệm được chi 

phí rất nhiều do hiệu quả lọc nước lợ cao hơn so với lọc nước biển. 

2.3. Tiềm năng và triển vọng khai thác, sử dụng các nguồn nước 

a). Tiềm năng tài nguyên nước mưa  

Mặc dù tỉnh Bình Thuận có lượng mưa thuộc loại thấp nhất cả nước, song 

nguồn tài nguyên nước mưa vẫn có vai trò rất quan trọng, đáp ứng phần nào nhu 

cầu sử dụng, do đó cần tiếp tục xác định thu gom, khai thác, sử dụng cho các mục 

đích phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Lượng mưa của Bình Thuận 

biến đổi mạnh theo không gian, nơi có lượng mưa năm ít nhất chỉ đạt 728 mm và 

nơi cao có lượng mưa năm nhiều nhất là 2.564 mm (chênh lệch giữa vùng mưa 

nhiều nhất với vùng mưa ít nhất là 1.836 mm). Khu vực phía Tây Bắc của tỉnh là 

nơi có lượng mưa năm cao nhất đạt từ 2.000-2.500 mm. Tiếp theo là khu vực phía 

Nam tỉnh dao động từ 1.400-1.600mm. Khu vực có lượng mưa thấp nhất là khu 

vực phía Đông bắc tỉnh và trung tâm tỉnh với tổng lượng mưa năm chỉ đạt 730-

1.110 mm. Với tiềm năng nước mưa lớn tại các khu vực vùng núi, ít dân cư tạo 

điều kiện cho tỉnh Bình Thuận có thể xây dựng các hồ chứa thu gom nước mưa 

để khai thác, sử dụng. Mặt khác, cần xây dựng mới hồ chứa, thu gom nước mưa 

hạ du sông Lũy (xã Phan Rí Thành) phục vụ đa mục tiêu 

Đối với huyện đảo Phú Quý, do lượng nước dưới đất hạn chế, không đủ để phục 

 
107 Rozell, D. J., and T.-F. Wong (2010), Effects of climate change on groundwater resources at Shelter Island, 

New York State, USA, Hydrogeol. J., 18, 1657–1665, doi:10.1007/s10040-010-0615-z; White I. and T. Falkland 

(2010) Management of freshwater lenses on small Pacific islands, Hydrogeol. J., 18, 227–246, 

doi:10.1007/s10040009-0525-0 
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vụ sinh hoạt của người dân và nhu cầu sử dụng cho du lịch trong tương lai nên việc sử 

dụng tài nguyên nước mưa rất quan trọng. Huyện đảo Phú Quý có lượng mưa năm khá 

lớn nên ngoài hai hồ chứa nhỏ hiện có cần tiếp tục đầu tư xây dựng các hồ chứa để thu 

gom nước mưa phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên đảo. 

b). Tiềm năng tài nguyên nước mặt 

Với lượng mưa hạn chế và biến đổi mạnh theo không gian, tài nguyên nước 

mặt của tỉnh tập trung chủ yếu ở hệ thống sông ngòi trên địa bàn. Tổng lượng 

dòng chảy năm trên 07 sông chính của tỉnh Bình Thuận: Sông Lòng Sông, Sông 

Lũy, Sông Quao, Sông Cà Ty, Sông Phan, Sông Dinh được ước tính khoảng 5,4 

tỷ m3 nước. Hiện nay, với toàn bộ hệ thống 49 hồ chứa lớn nhỏ của tỉnh Bình 

Thuận có dung tích cực đại khoảng 442 triệu m3 nước cùng với nguồn nước mưa 

hàng năm có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hiện tại. Với mục tiêu phát triển 

kinh tế nhanh hơn trong thời gian tới, lượng nước tại các hồ chứa hiện nay sẽ 

không đủ năng lực cung cấp nước cho các nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản 

xuất, nhất là trong mùa khô. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các hồ 

chứa. Trong đó: giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư xây dựng ít nhất 02 hồ chứa là 

hồ chứa Ka Pét, với dung tích 50 triệu m3 và hồ La Ngà 3 dung tích 435 triệu m3; 

giai đoạn 2025-2030 cần tiếp tục đầu tư xây dựng 02 hồ chứa Tân Lê và hồ chứa 

Cà Tót, với tổng dung tích là 47 triệu m3 sẽ giúp cung cấp đủ nguồn nước phục 

vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế. 

Sau năm 2030 (giai đoạn 2030-2050) cần tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 04 

hồ chứa (Đá Bạc Thượng, Tà Hoàng, Sông Phan, Măng Tố) cùng đập dâng Võ 

Đắt, trong đó hồ Sông Phan với dung tích là 30 triệu m3 cùng đập dâng và các hồ 

khác sẽ đáp ứng về cơ bản nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Bình Thuận. 

c). Tiềm năng tài nguyên nước dưới đất 

Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất trên các lưu vực sông chính trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận cho thấy: trữ lượng tĩnh khoảng 4.400 triệu m3; trữ lượng động 

khoảng 1,44 triệu m3/ngày; trữ lượng tiềm năng khoảng 1,55 triệu m3/ngày. 

Ngoài ra, trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất (nước nhạt) toàn 

vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận là 1,56 triệu m3/ngày. Tuy nhiên, nguồn nước 

dưới đất không lớn và sẽ cạn kiệt nhanh nếu khai thác quá mức. Vì vậy, cần hạn 

chế khai thác nguồn nước dưới đất. 

2.4. Phương án phân bổ tài nguyên nước và các công trình điều tiết, 

khai thác, sử dụng nguồn nước  

a). Thứ tự ưu tiên phân bổ tài nguyên nước 

Căn cứ nhu cầu, mục đích sử dụng nước và tiềm năng nước dưới đất, thứ 

tự ưu tiên phân bổ cho các mục đích sử dụng theo thứ tự như sau:  

- Cấp nước sinh hoạt. 
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- Du lịch. 

- Cấp nước cho ngành nông nghiệp có giá trị cao. 

- Các ngành sản xuất có công nghệ sản xuất ít tiêu tốn nước. 

- Hỗ trợ nước tưới và những nhu cầu khác ở những nơi đặc biệt khó khăn 

về nguồn nước. 

- Cấp nước cho ngành nông nghiệp công nghệ cao với chế độ tưới thông minh; 

-  Các ngành công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; 

- Cấp nước cho ngành nông nghiệp nói chung 

b). Nguyên tắc phân bổ tài nguyên nước 

Phân bổ nguồn nước phải đảm bảo tính bền vững, dựa trên cơ sở kết quả 

đánh giá tương quan giữa nhu cầu khai thác sử dụng nước và khả năng đáp ứng 

của nguồn nước: 

- Trong điều kiện bình thường: đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng nước cho mục 

đích sinh hoạt, nước cho sản xuất công nghiệp, cho cấp nước tưới và đảm bảo 

dòng chảy tối thiểu trên các sông. Hạn chế và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, cạn 

kiệt nguồn nước. 

- Trong điều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước: đảm bảo đủ 100% nhu cầu 

sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, còn lại cho mục đích sản xuất công nghiệp, 

cho cấp nước tưới và đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên các sông. Hạn chế và giảm 

thiểu nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước. 

c). Phương án phân bổ tài nguyên nước 

Căn cứ tiềm năng và triển vọng khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận cho các hoạt động kinh tế và sinh hoạt của người dân đến năm 2030. 

Đồng thời, trong giai đoạn 2021-2030, dự kiến một số công trình trữ nước được 

đầu tư xây dựng, gồm 04 hồ chứa xây dựng mới (hồ Ka Pét, hồ La Ngà 3, hồ Cà 

Tót, hồ Tân Lê). Các hồ chứa này với tổng dung tích là 542 triệu m3, về cơ bản 

đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phương án phân bổ tài nguyên nước và các công trình điều tiết, khai thác, 

sử dụng nguồn nước trong giai đoạn 2021-2030 như trong Bảng 48. 

Đối với huyện đảo Phú Quý, xây dựng dự án thăm dò, đánh giá trữ lượng 

nước dưới đất, khả năng bổ cấp nguồn nước từ nước mưa và tác động của việc 

khai thác nước dưới đất tới tình trạng xâm nhập mặn vào tầng nước dưới đất để 

xây dựng phương án khai thác nước dưới đất an toàn. Ngoài ra, đầu tư xây dựng 

hệ thống hạ tầng bảo vệ nguồn nước mưa trong 02 hồ chứa hiện có và hạ tầng dẫn 

nước từ 02 hồ chứa này về hai nhà máy nước Ngũ Phụng và Long Hải để tăng 

nguồn nước sử dụng. Đầu tư xây dựng bổ sung hồ chứa và hệ thống chuyển nước 

từ các hồ mới xây về hai nhà máy nước Ngũ Phụng và Long Hải.  
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Sau năm 2030 (đến năm 2050), trên cơ sở đánh giá về hiện trạng cung cấp 

tài nguyên nước và tỉnh Bình Thuận xem xét đầu tư xây dựng các hồ chứa Đá 

Bạc Thượng (Tuy Phong), Tà Hoàng (Tuy Phong), Măng Tố (Tánh Linh), đập 

dâng Võ Đắt (Tánh Linh) và nâng cấp, mở rộng hồ Sông Phan để khai thác tốt 

hơn tiềm năng nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Phương án bảo vệ tài nguyên nước 

a). Nguyên tắc bảo vệ tài nguyên nước 

- Tận dụng tối đa các nguồn nước, đặc biệt là nuồn nước mưa hiện có trên 

địa bàn nhằm đáp ứng các nhu cấu cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Bảo vệ tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa là chính; phải bảo vệ được 

nguồn sinh thủy, chất lượng nước, hệ sinh thái thủy sinh, góp phần bảo tồn giá trị 

văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.  

- Bảo vệ tài nguyên nước phải gắn kết với phân bổ nguồn nước; phòng, 

chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.  

- Các giải pháp phòng ngừa suy thoái, cạn kiệt nguồn nước phải có tính 

linh hoạt để chủ động ứng phó các sự cố ô nhiễm nguồn nước không lường trước 

do phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và dài hạn. 

Bảo vệ chất lượng nước phải gắn với các mục đích sử dụng nước, ưu tiên 

cho nguồn nước có tầm quan trọng để ổn định an sinh xã hội. 

b). Phương án phân vùng bảo vệ tài nguyên nước 

- Tại khu vực ven biển có một số cơ sở nuôi trồng thủy sản, hộ gia đình hút 

nước ngầm tầng sâu phục vụ nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt. Tuy nhiên, do hút 

nước ngầm tầng sâu có nguy cơ gây sụt lún mặt đất, làm gia tăng tác động của 

nước biển dâng tới vùng đất sát biển của tỉnh, thậm chí làm mất các bãi cát do 

ngập lụt và gia tăng xói lở. Vì vậy, trong kỳ quy hoạch, yêu cầu giảm dần, tiến 

tới không hút nước ngầm tầng sâu tại khu vực ven biển, đặc biệt là hút nước ngầm 

tầng sâu phục vụ nuôi trồng thủy sản. Nguồn thiếu hụt nước ngầm sẽ được thay 

thế bằng nguồn nước mặt. 

- Tại các khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận, tình trạng xâm nhập mặn đã làm ô 

nhiễm nước ngầm tầng nông ở vùng ven biển. Khai thác nước ngầm tầng nông tại các 

vị trí gần dải ven biển sẽ làm hạ mực nước ngầm, làm gia tăng xâm nhập mặn và tác 

động không tốt tới hệ sinh thái trên mặt đất và trong lớp đất sát mặt. Mặt khác, khai thác 

nước ngầm tầng sâu bằng các giếng khoan sẽ gây sụt lún mặt đất và trong một số trường 

hợp bất lợi có thể gây gia tăng ngập úng khi mưa lớn. Bởi vậy, cần hạn chế khai thác 

nước dưới đất cả tầng sâu và tầng nông trên địa bàn tỉnh. Chỉ khai thác nước dưới đất 

để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho những hộ dân và doanh nghiệp ở rải rác, quá xa 

các trung tâm và việc đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải nước mặt quá đắt, không có 

giá trị kinh tế và vượt quá khả năng chi trả của người dân và doanh nghiệp. 



Bảng 54. Phương án phân bổ tài nguyên nước và các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước trên địa bàn Bình Thuận 

TT Tên hồ chứa Địa điểm 
Wtoàn bộ 

(106m3) 
Phân bố nguồn nước theo địa phương 

I Hồ chứa nước lớn (3 triệu m3 = Wtoàn bộ < 1 tỷ m3) 

1 

La Ngà 3 

(dự kiến xây 

dựng giai đoạn 

2021-2025) 

La Ngâu, Tánh 

Linh 
435 

- Cấp nước tưới cho khoảng 60.165 ha đất nông nghiệp thuộc đồng bằng Phan Thiết, lưu vực 

Sông Dinh (các huyện Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi).  

- Cấp nước với lưu lượng 300.000m3 /ngày-đêm phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, du lịch… cho 

Bình Thuận.  

- Giảm lũ cho hạ lưu sông La Ngà và phát điện với tổng công suất lắp máy 39 MW. Hồ La Ngà 

sẽ cung cấp nước cho hồ Kapet để phục vụ tưới tiêu và phát điện. 

2 Sông Lũy 

xã Phan Lâm, Phan 

Sơn huyện Bắc 

Bình 

100 

Tổng dung tích thiết kế khoảng 99,9 triệu m3 nước (dung tích hữu ích khoảng 95,8 triệu m3).  

- Tích nước của thủy điện Bắc Bình. 

Cấp nước tưới cho 40.000 ha đất canh tác tại các địa phương phía Bắc (Bắc Bình, Tuy Phong, 

Hàm Thuận Bắc) của tỉnh Bình Thuận.  

- Cấp nước tưới, nước sinh hoạt và du lịch cho trạm bơm Lê Hồng Phong với lưu lượng 2 m3/s, 

duy trì dòng chảy môi trường các tháng mùa khô, giảm lũ hạ du; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 

nhằm cải thiện, nâng cao mức sống cho người dân trong vùng, kết hợp phát điện. 

- Cấp nước phục vụ công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan tại khu vực Lương Sơn. 

3 Sông Lũy 
xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình 
12 

- Tích nước vào mùa mưa trước khi đổ ra biển 

- Cấp nước phục vụ sinh hoạt, du lịch và nông nghiệp 

- Cấp nước phục vụ công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan tại khu vực Lương Sơn. 

4 Sông Quao 

Thuận Hòa, Hàm 

Trí, Hàm Thuận 

Bắc 

80 

- Cấp nước tưới cho 12.000 ha đất canh tác thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Cấp nước mặt cho nhà máy nước Phan Thiết, với công suất bình quân 25.000 m3/ngày-đêm. 

- Cấp nước mặt cho nhà máy nước Ma Lâm với công suất 800 m3/ngày-đêm, khai thác nguồn 

nước sinh hoạt cho huyện Hàm Thuận Bắc là 8 triệu m3/năm. 

5 Sông Dinh 3 Tân Xuân, Hàm 58,13 Cung cấp nước cho huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với 19,93 
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TT Tên hồ chứa Địa điểm 
Wtoàn bộ 

(106m3) 
Phân bố nguồn nước theo địa phương 

Tân triệu m3; giai đoạn 2 tích nước tới 43 m theo thiết kế sẽ nâng dung tích lên 32,19 triệu m3. 

6 

Ka Pét 

(dự kiến xây 

dựng giai đoạn 

2021-2025) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
51,21 

- Cấp nước ổn định phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam. 

- Cấp nước cho sinh hoạt của người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan 

Thiết. 

- Cấp nước cho sản xuất công nghiệp của khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Đồng thời, cắt giảm 

đỉnh lũ cho vùng hạ du sông Cà Ty (giảm lưu lượng đỉnh lũ 320m3/s, giảm mực nước lũ 55 cm) 

đi qua thành phố Phan Thiết, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái do tăng lưu lượng xả 

nước về hạ du trong mùa khô. Dự án có 02 hệ thống kênh cho khu tưới Hàm Cần và khu tưới 

Mỹ Thạnh.  

7 

Cà Tót 

(dự kiến xây 

dựng giai đoạn 

2021-2030) 

Phan Tiến, Bắc 

Bình 
47 

- Cấp nước tưới ổn định cho 1.500 ha đất canh tác 3 xã Phan Tiến, Sông Lũy và Bình Tân thuộc 

huyện Bắc Bình. 

- Cấp nước sinh hoạt cho 11.000 dân trong khu tưới. 

- Vùng hồ kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ và cải tạo môi trường sinh thái. 

8 Lòng Sông 
Phong Phú, Tuy 

Phong 
37,16 

- Cấp nước sinh hoạt cho 53.300 người. 

- Cấp nước cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, công suất 10 triệu m3/năm. 

- Cấp nước tưới cho 394 ha của khu tưới hồ Đá Bạc. 

- Cấp nước tưới cho 4.260 ha đất canh tác thuộc địa bàn xã Phong Phú, Phú Lạc, Phước Thể 

và thị trấn Liên Hương. 

9 Sông Móng 
Hàm Thạnh, Hàm 

Thuận Nam 
37,16 

- Tiếp nguồn nước cho đập Ba Bàu ở phía hạ lưu tưới cho khoảng 2.700 ha đất nông nghiệp. 

- Mở rộng diện tích tưới cho khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp ở xã miền núi Hàm Thạnh. 

- Cung cấp nước cho KCN Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam). 

- Bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết và góp phần cắt giảm lũ 

phía hạ lưu sông Cà Ty.  

- Tiếp đủ nguồn nước cho đập Ba Bàu ở phía hạ lưu tưới cho khoảng 2.700 ha đất nông nghiệp. 

- Mở rộng diện tích tưới cho khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp ở xã miền núi Hàm Thạnh. 
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TT Tên hồ chứa Địa điểm 
Wtoàn bộ 

(106m3) 
Phân bố nguồn nước theo địa phương 

10 Cà Giây Bình An, Bắc Bình 36,92 
Cấp nước tưới cho 15.700 ha, trong đó cấp nước tưới trực tiếp cho 10.500 ha, bổ sung nguồn 

nước tưới cho 5.200 ha đất canh tác của các xã thuộc huyện Bắc Bình. 

11 Biển Lạc Gia An, Tánh Linh 17,71 
Cung cấp nước cho huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân thông qua dự án kênh tiếp nước Biển 

Lạc - Hàm Tân. 

12 Phan Dũng 
Phan Dũng, Tuy 

Phong 
13,67 

- Cung cấp nước tưới cho 490 ha đất nông nghiệp, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống 

người dân vùng cao xã Phan Dũng (Tuy Phong).  

- Cắt lũ hạ lưu công trình, cùng với hồ Lòng Sông cung cấp nước cho khu vực phía Bắc huyện 

Tuy Phong. 

13 

Tân Lê 

(dự kiến xây 

dựng giai đoạn 

2021-2025) 

Tuy Phong 10 
Cung cấp nước tưới và nước thô phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khu vực phía Nam huyện Tuy 

Phong 

14 Suối Đá 
Hồng Sơn, Hàm 

Thuận Bắc 
9,13 Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Bắc Bình 

15 Đá Bạc 
Vĩnh Hảo, Tuy 

Phong 
8,94 Tuy Phong 

16 Núi Đất Tân Tiến, La Gi 8,47 La Gi 

17 Ba Bàu 
Hàm Thạnh, Hàm 

Thuận Nam 
6,94 Hàm Thuận Nam 

18 Đaguyri 
Đa Mi, Hàm Thuận 

Bắc 
4,94 Hàm Thuận Bắc 

19 Đu Đủ 
Hàm Minh, Hàm 

Thuận Nam 
3,62 Hàm Thuận Nam 

20 Trà Tân Trà Tân, Đức Linh 3,60 Đức Linh, Hàm Tân 
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TT Tên hồ chứa Địa điểm 
Wtoàn bộ 

(106m3) 
Phân bố nguồn nước theo địa phương 

II Hồ chứa nước vừa (0,5 triệu m3 = Wtoàn bộ < 3 triệu m3) 

20 Sông Phan 
Sông Phan, Hàm 

Thuận Nam 
2,17 Hàm Thuận Nam 

21 Sông Khán 
Thuận Hòa, Hàm 

Thuận Bắc 
1,99 Hàm Thuận Bắc 

22 Cẩm Hang 
Hàm Hiệp, Hàm 

Thuận Bắc 
1,18 Hàm Thuận Bắc 

23 Saloun 
Đông Giang, Hàm 

Thuận Bắc 
1,15 Hàm Thuận Bắc 

24 Tân Lập 
Tân Lập, Hàm 

Thuận Nam 
1,07 Hàm Thuận Nam 

25 Hộc Tám 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,83 Hàm Thuận Bắc 

26 Cà Giang 
Hàm Hiệp, Hàm 

Thuận Bắc 
0,73 Hàm Thuận Bắc 

27 Găng Làng 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,72 Hàm Thuận Bắc 

28 Năm Heo 
Sông Bình, Bắc 

Bình 
0,70 Bắc Bình 

29 Tà Mon 
Tân Lập, Hàm 

Thuận Nam 
0,66 Hàm Thuận Nam 

30 Bo Bo Bình An, Bắc Bình 0,51 Bắc Bình 

31 Tân Hà Tân Hà, Hàm Tân 0,50 Hàm Tân 
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TT Tên hồ chứa Địa điểm 
Wtoàn bộ 

(106m3) 
Phân bố nguồn nước theo địa phương 

III Hồ chứa nước nhỏ (Wtoàn bộ < 0,5 triệu m3)  

32 Sông Mao 
Sông Mao, Bắc 

Bình 
0,36 Bắc Bình 

33 Hồ Thiểm 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,29 Hàm Thuận Bắc 

34 Suối Trâm 
Hàm Phú, Hàm 

Thuận Bắc 
0,29 Hàm Thuận Bắc 

35 Bông Dâu 
Hàm Chính, Hàm 

Thuận Bắc 
0,27 Hàm Thuận Bắc 

36 Suối Dẻ 
Sông Lũy, Bắc 

Bình 
0,25 Bắc Bình 

37 
Cà Giang - 

Hồng Sơn 

Hàm Đức, Hàm 

Thuận Bắc 
0,22 Hàm Thuận Bắc 

38 
Lâm Trường 

Sông Dinh 

Suối Kiết, Tánh 

Linh 
0,17 Tánh Linh 

39 Bà Niên 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,15 Hàm Thuận Bắc 

40 Hồ Dạo 
Hàm Chính, Hàm 

Thuận Bắc 
0,15 Hàm Thuận Bắc 

41 Cây Bông 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,12 Hàm Thuận Bắc 

42 Hồ Dòng 
Hàm Chính, Hàm 

Thuận Bắc 
0,12 Hàm Thuận Bắc 

43 Đatrian La Dạ, Hàm Thuận 0,10 Hàm Thuận Bắc 
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TT Tên hồ chứa Địa điểm 
Wtoàn bộ 

(106m3) 
Phân bố nguồn nước theo địa phương 

Bắc 

44 Bà Ký 
Hàm Kiệm, Hàm 

Thuận Nam 
0,10 Hàm Thuận Nam 

45 Hồ Lúa 
Hàm Hiệp, Hàm 

Thuận Bắc 
0,10 Hàm Thuận Bắc 

46 Suối Thị 
Hàm Thạnh, Hàm 

Thuận Nam 
0,08 Hàm Thuận Nam 

47 Ông Xã 
Hàm Mỹ, Hàm 

Thuận Nam 
0,08 Hàm Thuận Nam 

48 Hồ Sau 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,08 Hàm Thuận Bắc 

49 Giếng Cỏ 
Hàm Chính, Hàm 

Thuận Bắc 
0,08 Hàm Thuận Bắc 

50 Hồ Trước 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,08 Hàm Thuận Bắc 

51 Hồ Sẻ 
Hàm Hiệp, Hàm 

Thuận Bắc 
0,08 Hàm Thuận Bắc 

52 Đá Mang 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,07 Hàm Thuận Bắc 

53 Chùm Gang 
Hàm Liêm, Hàm 

Thuận Bắc 
0,06 Hàm Thuận Bắc 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh



- Đối với khu vực khai thác titan tại huyện Tuy Phong, để tiết kiệm chi phí 

thì khuyến khích sử dụng nguồn nước dưới đất để tuyển quặng nhưng cần áp dụng 

giải pháp tuần hoàn nước bằng cách xây dựng các hồ chứa sử dụng các biện pháp 

công trình để tránh thất thoát nước, đặc biệt là thất thoát nước do thấm vào đất, cát. 

-  Đối với khu vực khai thác titan Lương Sơn thì cần thiết phải xây dựng 

hồ chứa, thu gom nước mưa tại xã Phan Rí Thành. 

- Trên toàn địa bàn tỉnh Bình Thuận cần khuyến khích khai thác nguồn 

nước mặt để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Các nguồn nước mặt từ các huyện có 

lượng mưa cao cần được tận dụng để lưu giữ, sử dụng trong thời gian mùa khô. 

- Đối với huyện đảo Phú Quý, nơi có nguồn nước dưới đất rất hạn 

chế. Hơn nữa, việc khai thác quá nhiều nước dưới đất sẽ có thể làm gia 

tăng xâm nhập mặn vào tầng nước nông, ảnh hưởng tới chất lượng nước 

dưới đất. Vì vậy, cần hạn chế khai thác nước dưới đất và khuyến khích sử 

dụng tài nguyên nước mưa. Việc này có thể được thực hiện bằng cách đầu 

tư xây dựng các hồ chứa và tìm các giải pháp công trình để giảm thất thoát 

nước do bốc hơi và thấm vào đất. 

4. Phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

4.1. Các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra 

a). Các biện pháp phòng chống giảm thiểu lũ, ngập lụt 

- Hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới các trạm cảnh báo thiên tai hiện có trên 

địa bàn, nâng cao khả năng phòng tránh lũ quét; Tăng cường trồng rừng và bảo 

vệ rừng đầu nguồn.  

- Kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản và khai thác titan đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật về an toàn trong khai thác cũng như hoàn nguyên khu mỏ sau 

khi khai thác, tránh làm biến đổi cấu trúc, mất tính ổn định của đất đá. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xây dựng 

cơ bản, không cho xây dựng tại các vùng có nguy cơ cao. 

b). Các biện pháp công trình 

Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo các hồ chứa nước, phần lớn các hồ nước 

trên địa bàn tỉnh là các hồ chứa nhỏ và vừa, có dung tích từ 0,5-3 triệu m3, ngoài 

tác dụng cấp nước vào mùa khô, sự xuống cấp của các công trình này gây nguy 

cơ lũ quét rất cao khi vào mùa mưa lũ công trình mất ổn định và bị vỡ đập. Do 

đó, cần phải rà soát các công trình đập dâng, hồ chứa nước đã xuống cấp để có 

kế hoạch gia cố, nâng cấp. Xóa bỏ những khu vực có nguy cơ lũ quét cao bằng 

các công trình ổn định mái dốc, chống sạt lở. 
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4.2. Các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu tác hại do thiếu nước gây ra 

a). Các biện pháp bảo vệ nguồn nước  

- Đầu tư hệ thống theo dõi, cảnh báo hạn hán như là một phần chủ yếu của hệ 

thống thông tin khí tượng thủy văn. Đồng thời, tiến hành điều tra, nghiên cứu, đánh 

giá chi tiết mức độ, khả năng xâm nhập mặn để có biện pháp bảo vệ kịp thời, có 

phương án khai thác, sử dụng hợp lý, đảm bảo an toàn nguồn nước dưới đất. 

- Xây dựng phương án phân bổ nguồn nước phù hợp khi có hạn hán, đảm 

bảo tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn nước, trong đó phải xem xét tất cả các 

khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của việc sử dụng hạn chế nguồn nước. 

Xây dựng giá nước (gồm cả trợ giá) phù hợp để đảm bảo công tác quản lý trong 

khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước.  

- Rà soát những diện tích có khả năng thiếu nước để đầu tư các công trình 

phòng chống hạn (hồ, ao trữ nước và trạm bơm) hoặc xây dựng kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng. 

- Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thủy lợi, đảm 

bảo việc phân phối phục vụ tưới, kiểm soát mặn và các mục đích sử dụng nước 

sinh hoạt, đô thị và công nghiệp. Đầu tư duy tu, nâng cấp hệ thống thủy lợi đã 

xuống cấp, đảm bảo vận hành hiệu quả, giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

- Tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị kinh tế, xã hội 

và môi trường của nước cũng như sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp giảm 

nhẹ thiệt hại do thiếu nước gây ra. 

b). Các biện pháp giảm thiểu tác hại do thiếu nước gây ra 

- Thực hiện các phương án bảo vệ nguồn nước (như đã trình bày ở trên), 

xây dựng phương án vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn nước (nước 

mưa, nước mặt, nước dưới đất), nhất là phương án phù hợp với các khu vực 

thường xuyên thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách phân bổ nguồn nước bắt buộc 

đối với các hoạt động sử dụng nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả... tăng cường các 

biện pháp trữ nước để tạo nguồn cấp nước cho các trạm bơm trong hệ thống. 

- Việc chuẩn bị và thực hiện các biện pháp bảo vệ nước trong thời gian 

trước khi có hạn là rất quan trọng, có thể chủ động phòng chống hạn. Thực hiện 

điều này cần xây dựng một chương trình “tiết kiệm nước để giảm nhẹ tác động 

của hạn hán”. Trong đó, có một số biện pháp riêng phù hợp với những vùng có 

hạn như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; rà soát các diện tích có khả năng 

thiếu nước cần thực hiện các biện pháp tưới nước hiệu quả (tiết kiệm). 

- Tăng cường công tác quản lý, khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

nguồn nước; tăng cường, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp làm 

suy thoái nguồn nước, xử dụng lãng phí, không hiệu quả và gây thất thoát nước. 
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XII. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ 

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN  

1. Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai  

1.1. Kịch bản bản biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận 

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam 

do các hoạt động của con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí 

quyển. Biến đổi khí hậu sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi 

trường trên phạm vi toàn thế giới. Vấn đề biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm 

thay đổi toàn diện quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, 

năng lượng, các vấn đề về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại... 

Là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt 

Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn. 

Tỉnh Bình Thuận là một trong những địa phương có bờ biển dài, là nơi chịu tác 

động mạnh của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, do đó việc xây dựng các kịch bản 

đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực, các ngành và các 

địa phương trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, làm cơ sở xây dựng các phương án phát 

triển các ngành, lĩnh vực và các địa phương ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

Căn cứ kết quả “Báo cáo Tổng kết xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, 

kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận được xác định như sau: 

a). Về nhiệt độ trung bình (trạm Phan Thiết):  

(1). Theo kịch bản RCP4.5, nhiệt độ trung bình nhìn chung có xu thế tăng dần 

qua các khoảng thời gian. Năm 2025 và 2030 nhiệt độ trung bình tăng 0,7oC. Nhiệt độ 

trung bình tăng mạnh vào năm 2050 và 2100 với các chỉ số tương ứng là 1,4oC và 1,8oC. 

Hình 35. Phân bố không gian nhiệt độ trung bình tỉnh Bình Thuận theo kịch 

bản RCP4.5 

  

Cả năm 2030 Cả năm 2050 

Nguồn: Báo cáo “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 
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Cả năm 2025 có sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 0,76oC đến 0,77 
oC, nơi có nhiệt độ tăng cao nhất là huyện Tuy Phong với nhiệt độ tăng khoảng 

0,77oC, nơi có nhiệt độ trung bình tăng ít nhất là huyện Đức Linh với khoảng 

0,76oC; cả năm 2030 sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 0,76oC đến 0,77oC, 

nơi có nhiệt độ tăng cao nhất là huyện Đức Linh với nhiệt độ tăng khoảng 0,77oC, 

nơi có nhiệt độ trung bình tăng ít nhất là huyện Tuy Phong với khoảng 0,76oC; cả 

năm 2050 sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 1,975oC đến 1,984oC, nơi có 

nhiệt độ tăng cao nhất là huyện Đức Linh với nhiệt độ tăng khoảng 1,984oC, nơi 

có nhiệt độ trung bình tăng ít nhất huyện Tuy Phong với khoảng 1,975oC. 

(2). Theo kịch bản RCP8.5, nhiệt độ nhiệt độ trung bình nhìn chung có xu 

thế tăng dần qua các khoảng thời gian. Năm 2025 và 2030 nhiệt độ trung bình 

tăng 0,8oC. Nhiệt độ trung bình lại tăng mạnh vào năm 2050 và 2100 với các chỉ 

số tương ứng là 1,9oC và 3,3oC.  

Cả năm 2025 sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 0,732oC đến 0,734oC, 

nơi có nhiệt độ tăng cao nhất là huyện Đức Linh với nhiệt độ tăng khoảng 0,734oC, 

nơi có mức tăng nhiệt độ trung bình ít nhất là huyện Tuy Phong với khoảng 0,732oC; 

cả năm 2030 sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 0,73oC đến 0,732oC, nơi có nhiệt 

độ tăng cao nhất là huyện Đức Linh với nhiệt độ tăng khoảng 0,732oC, nơi có mức 

tăng nhiệt độ trung bình ít nhất là huyện Tuy Phong là với khoảng 0,73oC; cả năm 

2050 sự phân bố nhiệt độ trung bình tăng từ 1,697oC đến 1,698oC, nơi có nhiệt độ 

tăng cao nhất là huyện Đức Linh với nhiệt độ tăng khoảng 1,698oC, nơi có mức tăng 

nhiệt độ trung bình ít nhất là huyện Tuy Phong với khoảng 1,697oC. 

Hình 36. Phân bố không gian nhiệt độ trung bình tỉnh Bình Thuận theo kịch 

bản RCP8.5 

  

Cả năm 2030 Cả năm 2050 

Nguồn: Báo cáo “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

b). Về lượng mưa trung bình (trạm Phan Thiết):  

(1). Theo kịch bản RCP4.5, lượng mưa trung bình hàng năm: (i) về mùa 

khô, lượng có xu thế giảm, năm 2025 lượng mưa giảm khoảng 4,7% và năm 2030 
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giảm 3,6%, tiếp tục giảm mạnh vào năm 2050 và năm 2100 với chỉ số tương ứng 

là 27,9% và 27,8%; (ii) về mùa mưa, năm 2025 lượng mưa tăng khoảng 10,6%, 

năm 2030 tăng 11,1%, năm 2050 tăng 13,6%, riêng năm 2100 lượng mưa tăng 

cao đột biến với chỉ số là 20,6%. 

Hình 37. Phân bố không gian lượng mưa trung bình tỉnh Bình Thuận theo kịch 

bản RCP4.5 

  

Cả năm 2030 Cả năm 2050 

Nguồn: Báo cáo “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

- Mức phân bố lượng mưa trung bình cả năm 2025 tăng từ 15,2% đến 

15,25%. Huyện Đức Linh và Hàm Tân là nơi có lượng mưa tăng cao nhất với 

khoảng 15,25% và 15,24%. Thấp nhất là huyện Tuy Phong với giá trị là 15,2%. 

+ Lượng mưa mùa khô phân bố giảm dần từ 21,56% đến 21,96%. Nơi có 

lượng mưa giảm thấp nhất là huyện Tuy Phong 21,56%. Lượng mưa giảm nhiều 

nhất ở huyện Đức Linh với trên 21,96%. 

+ Lượng mưa mùa mưa phân bố tăng dần từ 15,18% đến xấp xỉ 15,20%. 

Nơi có lượng mưa tăng cao nhất là có giá trị lượng mưa tăng đến 15,20% là huyện 

Đức Linh. Lượng mưa tăng ít nhất ở huyện Tuy Phong là 15,18%. 

- Mức phân bố lượng mưa trung bình cả năm 2030 nằm trong khoảng từ 

15,59% đến 15,63%. Mức phân bố này khá tương đồng với mùa mưa. Nơi có 

lượng mưa tăng thấp nhất là huyện Tuy Phong với chỉ số là 15,59%, huyện Đức 

Linh là nơi có lượng mưa tăng cao nhất với chỉ số là 15,63% 

+ Lượng mưa mùa mưa phân bố tăng từ 15,55% đến 15,78%. Nơi có lượng 

mưa cao nhất là huyện Đức Linh với chỉ số là 15,78%, nơi có lượng mưa thấp 

nhất là huyện Tuy Phong với lượng mưa là 15,55%. 

+ Lượng mưa mùa khô phân bố giảm dần từ 15,55mm đến 15,77mm. Nơi 

có lượng mưa giảm nhiều nhất là huyện Đức Linh với chỉ số là 15,77%, nơi có 

lượng mưa giảm ít nhất là huyện Tuy Phong với chỉ số là 15,55%. 
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- Mức phân bố lượng mưa trung bình cả năm 2050 tăng từ 13,9% đến 

14,1%. Huyện Tuy Phong là nơi có mức biến đổi lượng mưa thấp nhất khoảng 

13,9%. Huyện Đức Linh là nơi biến đổi lượng mưa cao nhất với khoảng 14,1%. 

+ Lượng mưa mùa mưa phân bố tăng từ 14,78% đến 14,87%. Huyện Tuy 

Phong là nơi có mức biến đổi lượng mưa thấp nhất với khoảng 14,78%. Huyện 

Đức Linh là nơi có mức biến đổi cao nhất với chỉ số khoảng 14,87%. 

+ Lượng mưa mùa khô phân bố giảm từ 12,48% đến 12,51%. Huyện Đức 

Linh là nơi có mức biến đổi lượng mưa thấp nhất với khoảng 12,48%. Huyện Tuy 

Phong là nơi có mức biến đổi cao nhất với chỉ số khoảng 12,51%. 

(2). Theo kịch bản RCP8.5, lượng mưa trung bình hàng năm: (i) về mùa 

khô, lượng mưa có xu hướng giảm vào năm 2025, 2030 với chỉ số là 15,3%, 

năm 2050 lượng mưa giảm mạnh lên đến 44,4% nhưng đến năm 2100 lượng 

mưa lại giảm ít lại còn khoảng 10,6%; (ii) về mùa mưa, lượng mưa năm 2025 

và năm 2030 tăng 11,1%, năm 2050 tăng 17,1% và năm 2100 tăng mạnh với 

chỉ số là 22,4%. 

- Mức phân bố lượng mưa trung bình cả năm 2025 tăng từ 3,57% đến 

3,62%. Huyện Tuy Phong là nơi có lượng mưa tăng thấp nhất với khoảng 3,57%. 

Nơi có lượng mưa tăng cao nhất là huyện Đức Linh với chỉ số khoảng 3,62%. 

+ Lượng mưa mùa mưa phân bố tăng từ 4,44% đến 4,49%. Huyện Tuy 

Phong là nơi có lượng mưa tăng thấp nhất khoảng 4,44%. Nơi có lượng mưa tăng 

cao nhất là huyện Đức Linh với chỉ số khoảng 4,49% 

Hình 38. Phân bố không gian lượng mưa trung bình tỉnh Bình Thuận theo kịch 

bản RCP8.5 

  

Cả năm 2030 Cả năm 2050 

Nguồn: Báo cáo “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

+ Lượng mưa mùa khô phân bố giảm từ 4,94% đến 5,03%. Huyện Đức 

Linh là nơi có lượng mưa giảm ít nhất với 4,94%. Nơi có lượng mưa giảm nhiều 
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nhất là huyện Tuy Phong với khoảng 5,03%. 

- Mức phân bố lượng mưa trung bình cả năm 2030 tăng từ 3,57% đến 

3,62%. Huyện Tuy Phong là nơi có lượng mưa tăng thấp nhất với khoảng 3,57%. 

Nơi có lượng mưa tăng cao nhất là huyện Đức Linh với chỉ số khoảng 3,62%. 

+ Lượng mưa mùa mưa phân bố tăng từ 4,58% đến 4,62%. Huyện Đức 

Linh là nơi có lượng mưa tăng nhiều nhất với khoảng 4,62%. Nơi có lượng mưa 

tăng ít nhất là huyện Tuy Phong với khoảng 4,58%. 

+ Lượng mưa mùa khô phân bố giảm từ 6,5% đến 6,58%. Huyện Đức Linh 

là nơi có lượng mưa giảm ít nhất với khoảng 6,5%. Nơi có lượng mưa giảm nhiều 

nhất là huyện Tuy Phong với khoảng 6,58%. 

- Mức phân bố lượng mưa trung bình cả năm 2050 tăng từ 12,16% đến 

12,32%. Huyện Tuy Phong là nơi có lượng mưa tăng ít nhất với khoảng 12,16%. 

Nơi có lượng mưa tăng cao nhất là huyện Đức Linh với khoảng 12,32%. 

+ Lượng mưa mùa mưa phân bố tăng từ 13,47% đến 13,64%. Huyện Tuy 

Phong là nơi có lượng mưa tăng ít nhất với khoảng 13,47%. Nơi có lượng mưa 

tăng nhiều nhất là huyện Đức Linh với khoảng 13,64%. 

+ Lượng mưa mùa khô phân bố giảm từ 0,28% đến 0,41%. Huyện Tuy 

Phong là nơi có lượng mưa giảm nhiều nhất với khoảng 0,41%. Nơi có lượng 

mưa giảm ít nhất là huyện Đức Linh với khoảng 0,28%. 

c). Về nước biển dâng 

Theo kết quả tính toán kịch bản nước biển dâng cho Bình Thuận theo các 

kịch bản RCP4.5, RCP8.5, nhìn chung, mực nước biển dâng ở Bình Thuận là tăng 

dần cho đến cuối thế kỷ và có mức độ tăng cao hơn so với các khu vực phía Bắc. 

Bảng 55. Mực nước biển dâng theo các kịch bản RCP4.5, RCP8.5 

Đơn vị: cm 

Kịch bản 2020 2030 2050 2100 

RCP4.5 

Cận trên 11,6 18,0 32,9 77,4 

Trung bình 8,0 12,3 22,6 53,0 

Cận dưới 4,8 7,4 13,6 31,9 

RCP8.5 

Cận trên 10,7 17,8 35,3 105,1 

Trung bình 7,5 12,4 24,7 73,4 

Cận dưới 4,9 8,2 16,2 48,3 

Nguồn: “Báo cáo Tổng kết xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Theo kịch bản RCP8.5, là kịch bản có mực nước biển dâng cao nhất trong 

số các kịch bản xây dựng. Vào đầu thế kỷ 21 (năm 2030), mực nước biển dâng 
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trung bình 12,4 cm (dao động từ 8,2-17,8 cm). Đến giữa thế kỷ 21 (năm 2050), 

mực nước biển dâng 24,7 cm (khoảng dao động từ 16,2-35,3 cm). Đến cuối thế 

kỷ 21, mực nước biển dâng 73,4 cm (khoảng dao động 48,3-105,1 cm). 

d). Về nguy cơ ngập  

Bảng 56. Diện tích và tỉ lệ ngập tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2050 theo các 

kịch bản RCP4.5, RCP8.5 (độ sâu ngập ≥ 10 cm) 

TT 
Đơn vị hành 

chính 

Diện 

tích tự 

nhiên 

(ha) 

Diện tích ngập (ha) 

2016 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

1 Hàm Thuận Nam 105.840 1.477 1.490 1.512 2.107 1.499 1.794 2.161 

2 La Gi 18.540 304 304 304 372 304 322 422 

3 Tuy Phong 77.370 2.736 2.736 2.836 3.148 2.740 2.944 3.048 

4 Bắc Bình 186.880 4.276 4.564 4.564 6.248 4.480 5.544 6.272 

5 Đức Linh 54.660 4.690 4.690 5.004 5.752 4.923 4.923 6.639 

6 Phan Thiết 21.090 718 947 1.113 1.283 1.048 1.190 1.366 

7 Hàm Thuận Bắc 134.450 45 68 140 173 87 160 219 

8 Phú Quý 1.790 9 16 22 27 16 22 32 

9 Hàm Tân 73,910 - - - 36 - - 36 

 Toàn Tỉnh 781.280 14.255 14.815 15.495 19.146 15.097 16.898 20.194 

Nguồn: “Báo cáo Tổng kết xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

(1). Theo kịch bản RCP4.5, nguy cơ ngập lụt (≥ 10cm) trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận từ năm 2016 đến 2050 đều tăng dần cả về diện tích lẫn tỉ lệ ngập. 

Năm 2025, 2030 và 2050, tổng diện tích ngập toàn tỉnh tăng so với năm 2016 

tương ứng là 560 ha, 1.240 ha và 4.891 ha, điều này cho thấy các kịch bản lượng 

mưa và mực nước biển ở mỗi năm có sự khác nhau. Năm 2025, lượng mưa tăng 

14,1%, mực nước biển dâng thêm 10 cm; năm 2030 lượng mưa tăng 14,1%, mực 

nước biển dâng thêm 12 cm; năm 2050 lượng mưa tăng 13,6% và mực nước biển 

dâng thêm 23 cm so với hiện nay. Huyện đảo Phú Quý sẽ chịu ảnh hưởng mạnh 

của nước biển dâng, khu vực có địa hình thấp hơn mực nước biển dâng trong 

tương lai sẽ bị ngập: năm 2025 là 10 cm, năm 2030 là 10 cm, năm 2050 là 23 cm 

so với hiện nay. 

- Phạm vi ngập (diện tích ngập ≥ 10 cm): các địa phương có diện tích ngập 

lớn qua các năm là gồm các huyện Bắc Bình, Đức Linh, Tuy Phong. Các huyện 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi có diện 

tích ngập ít hơn. 

- Tỉ lệ diện tích ngập (≥ 10 cm), những địa phương có tỉ lệ diện tích ngập 

đáng kể so với diện tích tự nhiên tương ứng các huyện Tuy Phong, Đức Linh, 
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thành phố Phan Thiết. Tỉ lệ ngập so với diện tích tự nhiên ít thay đổi trong các 

kịch bản là huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc và Phú Quý. 

(2). Theo kịch bản RCP8.5, nguy cơ ngập lụt (≥ 10cm) trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận từ năm 2016 đến 2050 đều tăng dần cả về diện tích lẫn tỉ lệ ngập. 

Năm 2025, 2030 và 2050, tổng diện tích ngập toàn tỉnh tăng so với năm 2016 

tương ứng là 842 ha, 2.643 ha và 5.939 ha, điều này cho thấy các kịch bản lượng 

mưa và mực nước biển ở mỗi năm có sự khác nhau. Năm 2025, lượng mưa tăng 

12,5%, mực nước biển dâng thêm 10 cm; năm 2030 lượng mưa tăng 12,5%, mực 

nước biển dâng thêm 12 cm; năm 2050 lượng mưa tăng 15% và mực nước biển 

dâng thêm 25 cm so với hiện nay. Huyện đảo Phú Quý sẽ chịu ảnh hưởng mạnh 

của nước biển dâng, khu vực có địa hình thấp hơn mực nước biển dâng trong 

tương lai sẽ bị ngập: năm 2025 là 10 cm; năm 2030 là 12 cm; năm 2050 là 25 cm 

so với hiện nay. 

- Phạm vi ngập (diện tích ngập ≥ 10 cm): các địa phương có diện tích ngập 

lớn qua các năm là gồm các huyện Bắc Bình, Đức Linh, Tuy Phong. Các huyện 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi có diện 

tích ngập ít hơn. 

- Tỉ lệ diện tích ngập (≥ 10 cm), những địa phương có tỉ lệ diện tích 

ngập đáng kể so với diện tích tự nhiên tương ứng các huyện Tuy Phong, 

Bắc Bình, Đức Linh, thành phố Phan Thiết. Tỉ lệ ngập so với diện tích tự 

nhiên ít thay đổi trong các kịch bản là huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc và 

Phú Quý. 

e). Về xâm nhập mặn  

Kết quả mô phỏng nồng độ mặn theo các kịch bản RCP4.5, RCP8.5 cho 

các năm 2025, 2030 và 2050 được đánh giá trên các sông chính của tỉnh Bình 

Thuận được sử dụng để phục vụ kết quả phân tích cụ thể gồm sông Lòng Sông, 

sông Lũy, sông Cái, sông Cà Ty, sông Phan, sông Dinh. Cụ thể như sau: 

Bảng 57. Khoảng cách (km) từ biển đến các ranh mặn trên các sông chính tỉnh 

Bình Thuận 

Tên 

sông 

Ranh 

mặn 

2016 

(hiện 

trạng) 

Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

sông 

Lòng 

Sông 

2‰ 14,05 14,1 14,15 14,2 14,1 14,15 14,25 

4‰ 12,58 12,66 12,68 12,78 12,66 12,68 12,83 

10‰ 10,14 10,24 10,29 10,39 10,24 10,29 10,44 

16‰ 9,15 9,25 9,30 9,45 9,25 9,30 9,55 

sông 2‰ 6,09 6,19 6,21 6,59 6,19 6,21 6,64 
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Tên 

sông 

Ranh 

mặn 

2016 

(hiện 

trạng) 

Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

Lũy 4‰ 5,79 5,99 6,00 6,30 5,99 6,00 6,33 

10‰ 5,19 5,39 5,44 5,65 5,39 5,44 5,69 

16‰ 4,70 5,00 5,10 5,30 5,00 5,10 5,40 

sông 

Cái 

Phan 

Thiết 

2‰ 6,4 6,45 6,47 6,48 6,45 6,47 6,498 

4‰ 6,00 6,098 6,10 6,15 6,098 6,10 6,19 

10‰ 5,30 5,40 5,42 5,46 5,40 5,42 5,50 

16‰ 5,02 5,12 5,13 5,17 5,12 5,13 5,20 

sông Cà 

Ty 

2‰ 2,89 2,92 2,93 3,14 2,92 2,93 3,19 

4‰ 2,80 2,90 2,92 3,01 2,90 2,92 3,03 

10‰ 2,50 2,60 2,65 2,71 2,60 2,65 2,73 

16‰ 2,30 2,48 2,50 2,58 2,48 2,50 2,60 

sông 

Phan 

2‰ 3,71 3,86 3,89 3,96 3,86 3,89 4,01 

4‰ 2,81 2,89 2,91 2,99 2,89 2,91 3,01 

10‰ 1,81 1,84 1,86 1,91 1,84 1,86 1,99 

16‰ 1,60 1,63 1,70 1,78 1,63 1,70 1,81 

sông 

Dinh 

2‰ 4,80 4,85 4,90 4,95 4,85 4,90 5,00 

4‰ 4,44 4,49 4,54 4,59 4,49 4,54 4,62 

10‰ 3,70 3,75 3,80 3,85 3,75 3,80 3,87 

16‰ 3,30 3,40 3,45 3,49 3,40 3,45 3,05 

Nguồn: “Báo cáo Tổng kết xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

1.2. Tác động của biến đổi khí hậu và các vùng rủi ro thiên tai 

Căn cứ kết quả đánh giá tác động biến đổi khí hậu tác động đến tỉnh Bình 

Thuận thông qua tổng hợp điểm số tác động, cho thấy mức độ tác động của biến 

đổi khí hậu như sau: 

- Nhóm có mức tác động cao nhất, gồm các xã của 2 huyện Đức Linh và 

Bắc Bình. Tiếp đến là thành phố Phan Thiết và Huyện Hàm Thuận Nam ở nhóm 

tác động cao ít hơn.  

- Nhóm có mức tác động thấp hơn, gồm các xã, thị trấn của thị trấn La Gi, 

huyện Tánh Linh, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc. 

- Nhóm có mức tác động thấp nhất, gồm các xã thuộc Huyện Hàm Tân và 
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Phú Quý, trong đó, mức tác động của huyện Phú Quý là thấp nhất so với các 

huyện khác của tỉnh Bình Thuận. 

Hình 39. Tác động của biến đổi khí hậu (quy đổi điểm số trung bình) của tỉnh 

Bình Thuận 

 

Nguồn: “Báo cáo Tổng kết xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến 

đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Nhìn chung, mức tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh Bình Thuận là 

thấp đến trung bình, nhưng chủ yếu là thấp, chỉ có một vài xã cá biệt có mức tác 

động cao như xã Gia Huynh (Tánh Linh), Trà Tân (Đức Linh), Tân Hà, Đông Hà 

(Đức Linh), Tân Hà (Hàm Tân), Tân Thuận (Hàm Thuận Nam).  

Mặc dù, mức tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh Bình Thuận không 

cao, song việc xác định các phương án, bố trí phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh cần xem xét các vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai theo mức độ 

tác động nghiêm trọng nhất lần lượt là: xâm nhập mặn, sạt lở, ngập lụt, giông bão, 

hạn hán. Cụ thể như sau: 

- Thành phố Phan Thiết: xâm nhập mặn, sạt lở, giông bão, hạn hán, ngập lụt. 

- Thị xã La Gi: xâm nhập mặn, sạt lở, ngập lụt, hạn hán, giông bão. 

- Huyện Tuy Phong: xâm nhập mặn, giông bão, ngập lụt, sạt lở, hạn hán. 

- Huyện Bắc Bình: ngập lụt, ngập lụt, sạt lở, giông bão, hạn hán. 

- Huyện Hàm Thuận Bắc: xâm nhập mặn, ngập lụt, sạt lở, hạn hán, giông bão. 

- Huyện Hàm Thuận Nam: xâm nhập mặn, sạt lở, giông bão, hạn hán, ngập lụt. 

- Huyện Tánh Linh, Đức Linh: ngập lụt, sạt lở, giông bão, hạn hán. 
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- Huyện Hàm Tân: ngập lụt, xâm nhập mặn, sạt lở, giông bão, hạn hán. 

- Huyện Phú Quý: sạt lở, ngập lụt, xâm nhập mặn, hạn hán, giông bão. 

2. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro 

thiên tai 

2.1. Nguyên tắc thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai 

- Phải có kế hoạch chủ động trong phòng ngừa, ứng phó kịp thời, đưa ra 

các biện pháp khắc phục khẩn trương và hiệu quả. 

- Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, 

trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng 

giúp nhau. Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: 

chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 

phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới. 

- Phòng, chống thiên tai Nhà nước phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp 

sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp 

giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

- Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối 

hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai. 

2.2. Cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai 

Trong phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù 

hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai được chia theo các mức độ như sau: 

a). Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 1 

(1). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy 

động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và 

chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên 

tai cấp trên. 

- Các nguồn lực hỗ trợ ứng phó thiên tai gồm: dân quân tự vệ, thanh niên, 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư dự 

trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, 

cá nhân hoạt động trên địa bàn. 

- Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải trực 

tiếp phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 

người được ủy quyền.  

(2). Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hỗ trợ. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và 

huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên 

tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ 

giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, 

chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên. 

- Các nguồn lực hỗ trợ ứng phó thiên tai gồm: dân quân tự vệ, thanh niên, các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư, trang thiết 

bị, phương tiện của cấp huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn. 

b). Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 2 

(1). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai; huy động nguồn lực theo thẩm 

quyền để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo 

cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền huy động các nguồn lực 

để hỗ trợ ứng phó thiên tai gồm: lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, 

thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, lực lượng kiểm ngư 

và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp 

tỉnh, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân hoạt động trên 

địa bàn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

theo quy định; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ 

tán người đến nơi an toàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức 

cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ 

huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người. 

(2). Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên 

tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm 

trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc huy động các nguồn lực hỗ trợ ứng phó khi xuất 

hiện các tình huống thiên tai có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây hậu quả lớn hoặc 

khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Các lực lượng tham 

gia hỗ trợ phòng, chống thiên tai tại địa phương phải phối hợp chặt chẽ và theo 
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sự chỉ huy thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được 

ủy quyền. 

c). Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 3 

(1). Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các địa 

phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai các biện 

pháp ứng phó thiên tai; quyết định các biện pháp cấp bách và huy động nguồn lực 

theo thẩm quyền để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai khi có yêu cầu. 

(2). Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn căn cứ 

tình huống cụ thể chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương chỉ đạo, bố trí 

sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và tham gia 

điều phối các hoạt động ứng phó thiên tai. 

(3). Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai các biện 

pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên 

tai theo sự chỉ đạo và huy động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

(4). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động 

nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn. 

(5). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ phù 

hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan 

cấp trên. 

(6). Trường hợp rủi ro thiên tai trên cấp độ 3 hoặc thiên tai có diễn biến 

phức tạp nguy cơ cao gây hậu quả nghiêm trọng, Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai báo cáo Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo. 

d). Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 4 

(1). Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và các địa phương liên quan triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai. 

(2). Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm 

tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp ứng phó thiên tai. 

(3). Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ 

trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương chỉ đạo, bố trí, sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và tham gia điều phối các hoạt 

động ứng phó thiên tai. 

(4). Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản 

lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo và huy động của Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban 
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Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

(5). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ huy, huy động 

nguồn lực theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa 

bàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn. 

(6). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ phù hợp 

với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên. 

3. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

3.1. Mục tiêu phát triển  

a). Mục tiêu tổng quát 

Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm 

thiểu tối đa tổn thất về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước; từng bước xây 

dựng địa phương có khả năng thích ứng, quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã 

hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ 

vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

- Điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, bờ biển. Xây 

dựng bản đồ về hiện trạng sạt lở, công trình phòng chống sạt lở. 

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát sạt lở và quản lý bờ sông, 

lòng sông, bờ biển, giảm thiểu tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở; phấn đấu đến 

năm 2023 các khu dân cư ven sông, ven biển ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đều 

được cảnh báo kịp thời và được hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi xảy ra sạt lở. 

- Quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà cửa tại khu vực ven sông, 

ven biển. Chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ 

xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 90% việc di 

dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. 

- Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành xử lý sạt lở tại các khu vực trọng 

điểm xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ thống đê điều 

(nhất là các tuyến đê đã được phân cấp), cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven sông, 

ven biển; đến năm 2030, hoàn thành việc chỉnh trị ổn định dòng chảy tại một số 

phân lưu, hợp lưu, trên các đoạn sông chính, khu vực cửa sông, ven biển có diễn 

biến xói, bồi phức tạp cần chỉnh trị. 

- Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho các vùng dân cư, đô thị mới, vùng còn 

khó khăn về nguồn nước; Đáp ứng nhu cầu dùng nước cho lượng khác du lịch lớn 

trong tương lại khi ngành du lịch phát triển; 
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- Tạo nguồn cấp nước cho các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp và cho khai thác, chế biến Titan; 

- Chủ động nước tưới cho cây lương thực và các loại cây chủ lực: thanh 

long, cao su; 

- Đáp ứng nguồn cấp cho diện tích nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch. 

- Đảm bảo tiêu thoát, chống úng ngập và bảo vệ bờ sông, bờ biển nhằm 

hạn chế tối thiểu các thiệt hại do lũ lụt gây ra, đặc biệt đối với các khu dân cư, 

công nghiệp, dịch vụ... ven biển do đô thị hoá tạo nên. 

3.2. Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu  

Tăng cường quản lý nhà nước về BĐKH. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban 

hành các văn bản quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền về ứng phó với BĐKH, 

quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, BVMT 

và đa dạng sinh học theo hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 

nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ. 

Thực thi tốt quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với ứng phó 

BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT, đồng thời vận dụng linh hoạt, phù hợp với 

tình hình thực tế và tính đặc thù của một địa phương ven biển. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà 

nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT các cấp theo hướng 

tập trung, tổng hợp và thống nhất đầu mối. Giải quyết những tồn tại, chồng chéo 

trong công tác quản lý nhà nước về BĐKH giữa các ngành liên quan. 

Quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH theo hướng phòng ngừa là 

chính, kết hợp với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; 

vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng 

tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). 

Chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi 

khí hậu để chủ động phòng tránh dịch bệnh, phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền nông nghiệp hiện 

đại, thích ứng với BĐKH, tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro trong 

nông nghiệp. Sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có sức chống chịu cao với 

thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh. 

Xây dựng phương án phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai trên địa bàn 

tỉnh như: thực hiện củng cố, tu sửa, tu bổ, nâng cấp và xây dựng các công trình phòng 

chống thiên tai; hoàn thiện các hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai và giám sát 

BĐKH; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (sạt 

lở bờ sông, mức độ ngập lụt, khu vực lũ quét, khu vực hạn hán, nguy cơ bão...); phát 

triển hạ tầng thủy lợi chủ động tưới, tiêu theo hướng tiên tiến, tiết kiệm nước cho 
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các hoạt động sản xuất nông nghiệp; củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng, gắn với 

xây dựng nông thôn mới; nâng cấp cơ sở hạ tầng thuỷ lợi nội đồng, đáp ứng các 

phương thức canh tác để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản 

xuất; đồng thời củng cố tổ chức thủy nông cơ sở bền vững... 

3.3. Phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án 

phát triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai  

3.3.1. Phương án phòng chống lũ của các tuyến sông  

a). Phân vùng tiêu thoát lũ 

Căn cứ vào các đặc điểm địa hình, địa mạo và hiện trạng úng ngập, tiêu 

thoát nước... dự kiến phân vùng tiêu thoát lũ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm 2 

khu vực là khu vực đồng bằng ven biển và khu vực đồng bằng sông La Ngà.  

(1). Vùng đồng bằng ven biển, gồm các diện tích sản xuất thuộc lưu vực 

sông Lòng Sông, sông Lũy, sông Quao, sông Cà Ty, sông Phan và sông Dinh. Có 

6 cửa sông tiêu thoát chính là 6 lưu vực sông nêu trên thoát nước trực tiếp ra biển 

nên điều kiện tiêu tiêu thoát của các lưu vực này nhìn chung rất thuận lợi. Tuy 

nhiên, hiện nay một số nhánh sông tiêu nước ra các trục sông chính bị bồi lấp gây 

ngập úng cục bộ một số vùng rải rác tại các huyện ven biển. Đối với vùng đồng 

bằng ven biển chủ yếu vẫn là tận dụng các sông suối tự nhiên để tiêu thoát. 

(2). Vùng đồng bằng sông La Ngà, lưu vực La Ngà có dạng chuyển tiếp từ 

vùng cao nguyên xuống đồng bằng nên điều kiện khí tượng thủy văn có sự phân 

hóa và biến đổi lớn. Địa hình trong khu vực phân bố tương đối phức tạp, bề mặt 

lưu vực bị phân cắt mạnh, hướng sông luôn thay đổi. Phần lưu vực thượng nguồn 

hình thành nhiều ghềnh thác, nằm ở vị thế rất quan trọng trong quy hoạch khai 

thác nguồn nước, thuận lợi để phát triển điện năng và các ngành kinh tế khác. 

Phần hạ lưu gọi là đồng bằng sông La Ngà, thuộc khu tưới hai huyện Tánh Linh 

và Đức Linh, có địa hình dạng lòng chảo. Khi xuất hiện lũ ngoài sông cũng là lúc 

mưa lớn trong đồng, sinh ra úng lụt nội đồng trên một diện rộng và thời gian kéo 

dài từ vài tuần đến hàng tháng.  

b). Phương án phòng, chống lũ trên các tuyến sông  

(1). Vùng đồng bằng ven biển:  

- Lưu vực sông Lòng Sông, hiện đã xây dựng hồ Lòng Sông là công trình 

có khả năng cắt giảm đỉnh lũ với tần suất 1% từ 2.011 m3/s xuống còn 1.768 m3/s, 

song khả năng cắt lũ rất hạn chế. Để tăng hiệu quả cắt giảm lũ cho lưu vực Lòng 

Sông cần đầu tư, nạo vét, khơi thông dòng chảy và xây dựng, nâng cấp hệ thống 

kè bảo vệ bờ sông đảm bảo vận hành hiệu tiêu thoát lũ như: (i) hệ thống tiêu thoát 

lũ vùng Đưng, Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong); (ii) công trình bảo vệ bờ sông: kè 

bảo vệ bờ sông KDC Phan Rí Cửa, kè bảo vệ bờ sông KDC suối Đưng; kè bảo 
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vệ bờ sông Phước Thể, kè bảo vệ bờ sông KDC xã Hòa Phú, kè bảo vệ suối nhánh 

sông Lòng Sông (huyện Tuy Phong)... Đồng thời, cần tăng cường trồng rừng để 

phủ xanh các đồi núi trọc nhằm điều tiết dòng chảy trên lưu vực hiệu quả hơn.  

- Lưu vực sông Lũy, hiện nay chưa có công trình phòng chống lũ nào có 

qui mô lớn. Hiện nay, đã xây dựng hồ Cà Giây, tuy nhiên do chỉ chắn một lưu 

vực rất nhỏ nên khả năng cắt giảm lũ rất hạn chế. Trên lưu vực này thường hay 

xảy ra lũ quét ở các xã như Bình Tân, Sông Lũy, Lương Sơn, gây thiệt hại về 

người và tài sản... Để phòng chống lũ cho lưu vực sông Lũy cần xây dựng thêm 

các hồ chứa ở thượng du như hồ Sông Lũy, hồ Cà Tót. Các khu vực bờ sông bị 

sạt lở cần được xây kè nhằm giữ nguyên trạng và bảo vệ các công trình hai bên 

bờ sông. Tăng cường công tác bảo vệ và trồng rừng nhằm điều hoà nguồn nước 

trên lưu vực, giảm đỉnh lũ và hạn chế lũ quét. Đối với các khu vực thường xảy ra 

lũ quét cần xây dựng bản đồ phân vùng cảnh báo lũ quét nhằm hạn chế và di dời 

người dân đến nơi khác an toàn hơn.  

Đầu tư nâng cấp, mở rộng và nạo vét một số trục tiêu và công trình phòng 

chống sạt lở bờ khu vực lưu vực sông Lũy như sau: (i) hệ thống tiêu thoát lũ: trục 

tiêu Đồng Mới, trục tiêu Ma Ó, trục tiêu Sông Măng, trục tiêu Sông Đồng (huyện 

Bắc Bình); (ii) công trình bảo vệ bờ sông: kè bảo vệ bờ sông Lũy tại thôn Cảnh 

Diển, kè bảo vệ KDC thị trấn Chợ Lầu, kè bảo vệ KDC Phan Rí Thành, kè bảo 

vệ bờ sông Lũy tại thôn Thái Hòa, kè bảo vệ bờ sông Lũy tại thôn Thái Hiệp, kè 

bảo vệ bờ sông Lũy hạ lưu cầu Đại Ninh, kè bảo vệ bở sông Lũy tại thôn Suối 

Nhum (huyện Bắc Bình)... 

- Lưu vực sông Quao, hiện nay lưu vực sông Quao đã xây dựng hồ Sông 

Quao có khả năng cắt giảm đỉnh lũ nhưng hiệu quả chưa cao do lưu vực chắn 

nước của hồ Sông Quao nhỏ và dung tích siêu cao không lớn. Hồ Sông Quao chỉ 

có khả năng cắt đỉnh lũ đến 1% từ 868 m3/s xuống còn 640 m3/s. Do đồng bằng 

hạ du sông Quao có địa hình tương đối bằng phẳng lại có các tuyến đường bộ và 

đường sắt chắn ngang nên khi xảy ra mưa lớn trên diện rộng thường hay xẩy ra 

ngập úng và lũ quét.  

Để phòng chống lũ cho lưu vực sông Quao cần nâng cấp, mở rộng và nạo 

vét một số trục tiêu và công trình phòng chống sạt lở bờ như sau: (i) hệ thống tiêu 

thoát lũ: kênh tiêu thoát lũ Cẩm Hang, kênh tiêu bờ giồng Suối Cát xã Hàm Liêm, 

kênh tiêu Hồng Sơn, nạo vét sông Cạn xã Hồng Sơn, kênh tiêu thoát lũ Sông 

Thăng, kênh tiêu thoát lũ Sông Trao (huyện Hàm Thuận Bắc), trục tiêu Cầu Đôi 

- cầu Bến Lội (thành phố Phan Thiết); (ii) công trình bảo vệ bờ sông: kè chống 

sạt lở khẩn cấp sông Cái thị trấn Ma Lâm, kè bảo vệ bờ sông Quao đoạn cầu 

Móng đến cầu Tràn (huyện Hàm Thuận Bắc)... 

- Lưu vực sông Cà Ty, hiện mới chỉ có hồ Sông Móng nên khả năng chống 

lũ chưa cao. Khu vực thành phố Phan Thiết hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp 
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một phần lượng nước từ lưu vực sông Cà Ty, suối Cẩm Hang, suối Sâu, suối Bà 

Thiểm, suối Găng Làng... Tuy trên thượng nguồn các suối nhỏ trong khu vực đều 

có bố trí các hồ chứa, ao bàu có điều tiết một phần nhưng do thảm phủ lưu vực bị 

phá hoại mạnh, khả năng trữ nước lưu vực kém, dung tích cắt lũ các công trình 

thượng nguồn  nhỏ, mặt khác các kênh tưới của hồ sông Quao được xây dựng 

theo khuynh hướng thuận lợi cho việc lấy nước tưới, do vậy hệ thống này hàng 

năm cũng làm nhiệm vụ chuyển tải lượng nước khá lớn về mùa lũ và phân bố trên 

toàn khu vực tạo nên sự ngập úng.   

Đầu tư xây dựng các hồ chứa thượng du như hồ Ka Pét nhằm cắt giảm đỉnh 

lũ cho hạ du; xây dựng một số tuyến kênh phân lũ sang lưu vực lân cận nhằm 

giảm lũ và chậm lũ cho thành phố Phan Thiết; nạo vét các tuyến thoát lũ, kênh 

tiêu nhằm tăng khả năng thoát lũ. 

Trong đó, đầu tư nâng cấp, mở rộng và nạo vét một số trục tiêu và công 

trình phòng chống sạt lở bờ khu vực lưu vực sông Cà Ty như sau: (i) hệ thống 

tiêu thoát lũ: kênh tiêu Bà Sáu, kênh tiêu Bộng Trầm, kênh tiêu Mương Điền 

(huyện Hàm Thuận Nam); (ii) công trình bảo vệ bờ sông: kè cải tạo cảnh quan và 

môi trường sông Cà Ty (thành phố Phan Thiết), kè bảo vệ bờ Sông Cát tại Hàm 

Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam)... 

- Lưu vực sông Phan, tình trạng lũ xảy ra hàng năm, tuy không gây thiệt 

hại lớn như các vùng khác, song đối với vùng hạ lưu khi có lũ lớn xuất hiện từ 

thượng lưu đổ về cũng gây ra ngập úng. Để nhằm cắt giảm lũ cho vùng này cần 

xây dựng các hồ chứa trên các sông suối phía thượng lưu. Đầu tư nâng cấp, mở 

rộng và nạo vét một số trục tiêu và công trình phòng chống sạt lở bờ khu vực lưu 

vực sông Cà Ty như sau: (i) hệ thống tiêu thoát lũ: kênh tiêu Suối Cát, kênh tiêu 

Cầu Xéo, kênh tiêu Suối Nước Mặn (huyện Hàm Thuận Nam); (ii) công trình bảo 

vệ bờ sông: kè bảo vệ bờ Sông Phan tại Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam). 

- Lưu vực sông Dinh, hiện nay trên lưu vực sông Dinh đã xây dựng hồ 

Sông Dinh 3, công trình này có khả năng cắt giảm đỉnh lũ. Tuy nhiên, lưu lượng 

lũ xả xuống hạ lưu cũng còn rất lớn cần tiếp tục đầu tư theo thiết kế đảm bảo tích 

nước đến cao trình +43.00 m. Để đảm bảo tiêu thoát nước cho thị xã La Gi cần 

tiến hành nạo vét và mở rộng các suối chảy qua khu vực đô thị.  

Đầu tư nâng cấp, mở rộng và nạo vét một số trục tiêu và công trình phòng 

chống sạt lở bờ khu vực lưu vực sông Cà Ty như sau: (i) hệ thống tiêu thoát lũ: 

khu vực cánh đồng Cù Mi - Lạch Bà Hoàng, hạ lưu sông Kô Kiều, khu vực suối 

Du Đế - Sông Tram, khu vực xóm 1, 2 thôn Bàu Giêng - Sông Chùa (huyện Hàm 

Tân), kênh tiêu thoát lũ Suối Le - Cầu Cui, kênh tiêu thoát lũ Suối Sâu sau tràn 

xả lũ hồ Núi Đất, kênh tiêu Suối Giấy - Cổng Vàng - Lạch Cu Tri, kênh tiêu thoát 

lũ Bàu Cái - Cầu Đôi, kênh tiêu thoát lũ Cầu Cây Chanh, kênh tiêu thoát lũ Bưng 

Ngang - KP10 P. Bình Tân, kênh tiêu thoát lũ ấp chiến lược P. Bình Tân, kênh 
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tiêu thoát lũ giáp ranh xã Sơn Mỹ, kênh tiêu thoát lũ Suối Sâu - Cầu Hai Hàng, 

kênh tiêu thoát lũ Suối Thị - Suối Dứa, kênh tiêu thoát lũ Cua Ly Ly - Cảng Quay 

- Hồ Tôm, kênh tiêu thoát lũ đường Thống Nhất, kênh tiêu thoát lũ KP5, KP8 

phường Phước Lộc (thị xã La Gi); (ii) công trình bảo vệ bờ sông: kè bảo vệ bờ 

Sông Dinh tại Tân Xuân, Kè bảo vệ bờ Sông Dinh tại Tân Hà (huyện Hàm Tân), 

kè bảo vệ bờ Sông Dinh các đoạn từ đập Đá Dựng đến hạ lưu cầu Tân Lý và đoạn 

từ đập Đá Dựng đến hạ lưu cầu Tân Lý (thị xã La Gi)... 

(2). Vùng đồng bằng La Ngà: 

Trên lưu vực đã xây dựng hồ Hàm Thuận với khả năng cắt giảm đỉnh lũ 

đến tần suất 1% từ 3.300 m3/s còn 2.505 m3/s, đang thực hiện dự án Tào Pao để 

giảm tối đa diện tích sản xuất và các thiệt hại do ngập trong khu hưởng lợi.  

- Tiếp tục đầu tư hệ thống kênh tiêu dự án Tà Pao gồm: (i) Các trên địa bàn 

huyện Tánh Linh: kênh tiêu Gia An, kênh T1-1, kênh T1 (Sông Các), kênh T2 

(Lập Lài), kênh T3-1 (Cây Xoài), kênh T3-2 (Măng Tố - Ba Thê), kênh T3 (Hai 

Cô), kênh T4-2 (Suối Chùa); (ii) Các kênh tiêu trên địa bàn huyện Đức Linh: , 

kênh T4, kênh T4-1, kênh T5, kênh T6, kênh T7, kênh T7-1, kênh T8, kênh T8N, 

kênh T9. 

- Các công trình bảo vệ bờ sông: kè bảo vệ khu dân cư Sông Cát, kè sông 

La Ngà các đoạn La Ngâu - Đ. Kho và Lạc Tánh - G.An (huyện Tánh Linh), kè 

bờ Nam Sông La Ngà đoạn Võ Xu - Đức Hạnh, đê bao Võ Xu - Đức Tín (huyện 

Đức Linh). 

3.3.2. Phương án phát triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, 

chống thiên tai 

a). Về hệ thống đê, kè:  

tiếp tục thực hiện đầu tư công trình bảo vệ bờ biển với giải pháp công trình 

ổn định lâu dài và bền vững (công trình giảm sóng từ xa kết hợp kè bảo vệ khu 

dân cư, khu sản xuất và kè bảo vệ khu du lịch) theo Quy hoạch công trình chống 

xói lở tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, với chiều dài kè bảo 

vệ bờ khoảng 117 km (hiện nay đã đầu tư, hoàn thành 17,683 km kè kiên cố). 

b). Về hệ thống khu neo đậu, tránh trú bão: 

(1). Định hướng:  

Quy hoạch cảng cá, khu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh thời 

kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

nghề cá của tỉnh, phù hợp quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng nêu tại 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển và Quyết định số 

339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 
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phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế thừa 

hợp lý quy hoạch hệ thống cảng cá, khu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn 

tỉnh thời kỳ trước đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập phát sinh trong 

thực tiễn; phát huy lợi thế vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đảm bảo hiệu quả 

tối ưu trong phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề 

cá; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nghề cá theo hướng đồng bộ, 

hiện đại, phát huy vai trò, vị thế tỉnh nghề cá lớn, trung tâm lớn về khai thác, 

dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước. Gắn 

kết quy hoạch cảng cá, khu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh với quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng các đô thị 

biển và làng cá văn minh đồng thời kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng 

an ninh vùng biển, đảo. 

(2). Mục tiêu:  

- Đáp ứng nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn cho khoảng 8.000 tàu cá, gồm 

7.000 tàu cá trong tỉnh và 1.000 tàu cá các tỉnh hoạt động trên ngư trường vùng 

biển Bình Thuận.  

- Đảm bảo năng lực tập kết, bốc dỡ, phân loại và dịch vụ tiêu thụ gia tăng 

giá trị thủy sản khai thác trong và ngoài tỉnh thông qua các cảng cá trên địa bàn 

tỉnh đạt 235 - 240 ngàn tấn/năm, giảm tối đa tổn thất sản phẩm sau khai thác, đáp 

ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm soát phòng, chống 

khai thác IUU theo quy định của pháp luật.  

- Nâng cấp, phát triển một số cảng cá lớn đóng vai trò đầu mối, trung tâm 

dịch vụ hậu cần và thương mại nghề cá khu vực và quốc gia để hỗ trợ có hiệu quả 

cho tàu cá trong và ngoài tỉnh hoạt động trên ngư trường.  

- Cải thiện căn bản điều kiện hạ tầng dịch vụ nghề cá các xã bãi ngang phù 

hợp điều kiện đặc thù của địa phương, chấm dứt tình trạng tiêu thụ hải sản tại các 

bến tạm, bãi ngang không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và không được 

kiểm soát. 

(3). Quy mô quy hoạch và định hướng bố trí không gian cảng cá và khu 

neo đậu tàu thuyền trong các Bảng dưới đây.  

Bảng 58. Quy hoạch cảng cá 

TT Tên cảng cá 
Địa điểm 

(xã, huyện) 

Cỡ, loại tàu lớn 

nhất có thể cập 

cảng (m) 

Năng lực bốc dỡ 

thủy sản 

(tấn/năm) 

A Cảng cá loại I   

1 Phan Thiết 
Phường Đức Thắng, 

Tp. Phan Thiết 
Đến 30 m 58.000 

2 
 Phú Quý (Triều 

Dương) 

Xã Tam Thanh, 

Huyện Phú Quý 
Đến 30 m 35.000 



703 

TT Tên cảng cá 
Địa điểm 

(xã, huyện) 

Cỡ, loại tàu lớn 

nhất có thể cập 

cảng (m) 

Năng lực bốc dỡ 

thủy sản 

(tấn/năm) 

B Cảng cá loại II   

1 La Gi 
Phường Phước Lộc, 

thị xã La Gi 
Đến 24 m 45.000 

2 Phan Rí Cửa 
Thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong 
Đến 24 m 20.000 

3 Phú Hải 
Phường Thanh Hải, 

Tp. Phan Thiết 
Đến 24 m 15.000 

4 Mũi Né 
Phường Mũi Né, Tp. 

Phan Thiết 
Đến 24 m 15.000 

5 Chí Công 
Xã Chí Công, huyện 

Tuy Phong 
Đến 24 m 15.000 

6 Ba Đăng 
Xã Tân Hải, thị xã La 

Gi 
Đến 24 m 15.000 

C Cảng cá loại 3 kết hợp khu neo đậu tàu cá địa phương  

1 Liên Hương 
Thị trấn Liên Hương, 

huyện Tuy Phong 
Đến 15 m 9.000 

2 Hồ Lân 
Xã Tân Thắng, huyện 

Hàm Tân 
Đến 15 m 4.000 

3 Hà Lãng  
Xã Thắng Hải, huyện 

Hàm Tân 
Đến 15 m 2.000 

4 Tân Thành 
Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Thuận Nam 
Đến 15 m 2.000 

5 Hòa Thắng 
Xã Hòa Thắng, huyện 

Bắc Bình 
Đến 15 m 2.000 

6 Bình Thạnh 
Xã Bình Thạnh, 

huyện Tuy Phong 
Đến 15 m 2.000 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 

Bảng 59. Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

TT 
Tên khu neo 

đậu 
Địa chỉ (xã, huyện) 

Cấp khu 

neo đậu 

(vùng/ tỉnh) 

Cỡ, loại tàu lớn 

nhất có thể vào 

neo đậu (m) 

Sức chứa 

(chiếc) 

 

1 Cửa Phú Hải 
Phường Thanh Hải, 

Tp. Phan Thiết 
Vùng Trên 30 m 1.200 

2 Đảo Phú Quý 
Xã Tam Thanh, 

huyện Phú Quý 
Vùng Đến 30 m 1.000 

3 Cửa La Gi 
Phường Phước Lộc, 

thị xã La Gi 
Tỉnh Đến 24 m 1.600 

4 Cửa Phan Rí  

Thị trấn Phan Rí 

Cửa, huyện Tuy 

Phong 

Tỉnh Đến 24 m 1.000 

5 Mũi Né Phường Mũi Né, Tỉnh Đến 24 m 600 
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Tp. Phan Thiết 

6 Chí Công 
Xã Chí Công, 

huyện Tuy Phong 
Tỉnh Đến 24 m 650 

7 Cửa Ba Đăng 
Xã Tân Hải, thị xã 

La Gi 
Tỉnh Đến 24 m 650 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 

c). Về hệ thống thủy lợi: 

(1). Hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi hiện có, lắp đặt hệ thống 

quan trắc dự báo nguồn nước tại hồ chứa, hệ thống vận hành, giám sát tự động 

SCADA, hệ thống quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trên kênh. 

(2). Đầu tư hồ chứa La Ngà 3 với dung tích 476 triệu m3, năng lực tưới 

77.000 ha, trong đó Bình Thuận 60.000 ha cùng với hệ thống kênh chuyển nước 

kết nối nguồn nước giữa các hồ chứa (Kênh chuyển nước phía Nam tỉnh, kênh 

chuyển nước Hàm Tân - La Gi, Kênh tiếp nước Ka Pét - Sông Móng) để đảm bảo 

phát huy hết nguồn nước thủy điện cấp nước khu vực phía Nam, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

(3). Đầu tư các hồ chứa Tân Lê (Tuy Phong); hồ Cà Tót (Bắc Bình); hồ 

Sông Tom và hồ Sông Giêng (Hàm Tân) và các trạm bơm Hồng Liêm, trạm bơm 

khu tưới Bắc Sông Quao (Hàm Thuận Bắc), trạm bơm vượt cấp xã Mê Pu (Đức 

Linh), trạm bơm vượt cấp trên kênh chính Bắc, hệ thống thủy lợi Tà Pao (Tánh 

Linh). 

(4). Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kênh các khu tưới như: (i) hệ thống 

kênh nhánh hồ Sông Dinh 3, hệ thống kênh hồ Sông Lũy; (ii) các kênh chuyển 

nước nối mạng tiếp nước Cà Giây - Cây Cà, kênh tiếp nước Sông Móng - Đu Đủ 

- Tân Lập - Tà Mon, kênh tiếp nước Biển Lạc (Hàm Tân), kênh chuyển nước hồ 

Sông Dinh 3 - hồ Núi Đất...  

(5). Đầu tư mới các hệ thống kênh nối mạng chuyển nước kênh Đu Đủ - 

Tân Thành (Hàm Thuận Nam), kênh Ku Kê - Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) bằng 

giải pháp đường ống để hạn chế thất thoát nước và đảm bảo chất lượng nước phục 

vụ sinh hoạt. 

3.4. Các biện pháp nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống thiên tai 

và ứng phó với biến đổi khí hậu 

(1). Tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường  

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quản lý nhà nước thuộc 

thẩm quyền về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài 

nguyên nước, biển và hải đảo, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học theo hướng 

dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nhằm tạo môi trường pháp lý 
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thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực thi tốt quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với ứng phó 

BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời vận dụng linh hoạt, 

phù hợp với tình hình thực tế và tính đặc thù của một địa phương ven biển. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý 

nhà nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường các 

cấp theo hướng tập trung, tổng hợp và thống nhất đầu mối. Giải quyết những tồn 

tại, chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về BĐKH giữa các ngành liên 

quan. 

- Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể. 

(2). Tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo lực lượng chuyên nghiệp trong 

công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tìm kiếm, 

cứu hộ cứu nạn trong các tình huống thiên tai. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, chính sách 

cán bộ phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong các tình huống thiên 

tai. Từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng tìm kiếm cứu nạn. 

(3). Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa 

nguồn lực cho ứng phó với BĐKH. 

- Kết hợp tăng chi từ ngân sách của địa phương với đa dạng hóa các nguồn 

vốn đầu tư trong và ngoài nước cho công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Ưu tiên bố trí ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ bản, xử lý ô 

nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với BĐKH. Ưu tiên bố 

trí nguồn vốn đối ứng nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về ứng 

phó BĐKH, quản lý tài nguyên và tăng dần tỷ lệ phân bổ cho hoạt động sự nghiệp 

môi trường theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 

- Bảo đảm sử dụng minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn hỗ 

trợ từ Trung ương, vốn ODA và các nguồn vốn hỗ trợ quốc tế khác cho công tác 

ứng phó với BĐKH và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm xã hội hóa, khuyến khích, ưu đãi, hỗ 

trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với BĐKH, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân trồng và bảo vệ rừng (nhất là 

rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng sản xuất, rừng ngập mặn ven biển), người dân bị 

ảnh hưởng do khai thác tài nguyên quá mức... 

(4). Tăng cường quan hệ hợp tác, liên kết quản lý vùng, tranh thủ sự hỗ trợ 
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của các tổ chức quốc tế về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên thiên nhiên và 

bảo vệ môi trường 

- Chủ động, tăng cường quan hệ hợp tác, liên kết quản lý với các tỉnh lân 

cận trong vùng Đông Nam Bộ, vùng Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên (Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Lâm Đồng...) về công tác ứng phó với 

BĐKH, quản lý tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nước, tài nguyên đất, sử dụng 

và khai thác tài nguyên rừng, biển) và bảo vệ môi trường (đặc biệt là môi trường 

biển ven bờ và vùng hải đảo). 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương triển khai các dự án, công trình về 

ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đặc biệt là nguồn 

vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH và nguồn vốn Chương 

trình hỗ trợ ứng phó BĐKH. 

- Vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của quốc tế, bao gồm: tài 

chính, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác song phương và 

đa phương, tham gia các hoạt động hợp tác khu vực và toàn cầu về BĐKH. 

(5). Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu 

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống nhân dân và cơ sở 

hạ tầng của khu vực dân cư ven biển và vùng hải đảo.  

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường, hệ thống cảnh 

báo xâm nhập mặn, hệ thống cảnh báo sớm về xâm thực, sạt lở, bồi tụ đất đối với 

các khu vực ven biển, hải đảo và cần phải thống nhất từ cấp tỉnh đến các ngành, 

các địa phương. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng phương pháp luận đánh giá tình 

trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó trong bối cảnh tác động của BĐKH 

đối với các lĩnh vực của ngành nông nghiệp, là một trong những ngành chịu tác 

động sâu sắc của BĐKH.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

tỉnh Bình Thuận ở các giai đoạn tiếp theo. 

XIII. DANH MỤC DỰ ÁN CỦA TỈNH VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC 

HIỆN  

1. Nguyên tắc xác định dự án ưu tiên đầu tư 

1.1. Dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước (đầu tư công) 

a). Nguyên tắc ưu tiên lựa chọn dự án một số lĩnh vực chủ yếu 

(1). Dự án giao thông vận tải:  

Ưu tiên dự án kết nối liên vùng, đặc biệt là các tỉnh trong khu vực Duyên 

hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; các tuyến đường tạo ra không 
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gian phát triển mới, tuyến kết nối giao thông đối ngoại với vùng, các tỉnh có tác 

động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa 

Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận... Tập trung đầu tư hoàn thiện Cảng hàng 

không Phan Thiết, đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Bình Thuận), hệ 

thống hạ tầng cảng biển trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch đầu tư các tuyến đường giao 

thông kết nối, phát triển các ngành, sản phẩm, lĩnh vực quan trọng của địa phương 

như phát triển công nghiệp, đô thị, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, du 

lịch, vận tải logistic, khu chức năng... 

(2). Dự án phát triển du lịch, dịch vụ: Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống 

cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc 

gia, các khu du lịch của tỉnh.   

(3). Dự án phát triển điện lực: Ưu tiên các dự án sản xuất điện gió (trên bờ, 

ngoài khơi), điện mặt trời, nhiệt điện… mạng lưới cấp điện phục vụ sản xuất, 

kinh doanh, nông nghiệp trọng tâm là các KCN, các khu đô thị mới, các vùng 

chuyên canh thanh long, các khu vực đang thiếu hụt điện, đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 

(4). Dự án cấp nước, thoát nước: Nhà nước chỉ đầu tư các dự án cấp nước 

sinh hoạt, thu gom xứ lý nước thải đối với các khu vực mà doanh nghiệp không 

tham gia đầu tư. 

(5). Dự án văn hóa, xã hội: Ưu tiên đầu tư trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị 

các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh; đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quan 

trọng; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập chưa tự chủ về đầu tư; tăng cường cơ sở vật chất cho lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo đạt chuẩn; đầu tư cơ sở bảo trợ xã hội công lập; cơ sở cai 

nghiện... 

b). Quy trình lựa chọn dự án 

Quá trình lựa chọn dự án gồm các bước sau: 

(1). Bước 1: Dự án phải phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

Luật đầu tư công; các chiến lược, quy hoạch phát triển quốc gia; chiến lược, quy 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quốc gia; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định 

hướng phát triển của tỉnh; phù hợp, đồng bộ được với các dự án đã quy hoạch ở 

cấp cao hơn; các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. 

(2). Bước 2: Dự án phù hợp với các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh ưu 

tiên phát triển; có tính cấp thiết, tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn 

cản trở quá trình phát triển của tỉnh, của ngành, địa phương; mang lại lợi ích kinh 

tế - xã hội tích cực, có tính lan tỏa sâu rộng giữa các vùng, miền; đảm bảo về môi 

trường, an toàn xã hội và an ninh quốc phòng.  

(3). Bước 3: Dự án có tính khả thi về kinh tế 
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- Những dự án đầu tư vì mục tiêu an sinh, xã hội phải được xác định rõ 

ràng; khuyến khích đánh giá hiệu quả dự án để lựa chọn dự án có hiệu quả kinh 

tế cao nhất để quyết định đầu tư. 

- Các dự án đầu tư vì mục tiêu kinh tế phải được thẩm định và phê duyệt 

dựa trên lợi ích kinh tế dương (giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV) được chọn để 

lập kế hoạch ngân sách; 

(4). Bước 4: Dự án khả thi về tài chính; dự án đảm bảo các nguồn tài chính, 

các chi phí tài chính và đảm bảo hiệu quả về tài chính. 

(5). Bước 5: Dự án nằm trong khả năng ngân sách, nguồn vốn đầu tư. 

(6). Bước 6: Dự án khả thi về triển khai thực hiện, đảm bảo về giải phóng 

mặt bằng, đấu thầu, thi công, thiết bị... 

1.2. Dự án thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước 

1.2.1. Định hướng thu hút đầu tư 

a). Lĩnh vực công nghiệp 

(1). Định hướng thu hút phát triển công nghiệp chuyển dần từ chiều rộng 

sang chiều sâu từ nay đến năm 2025. Sau năm 2025, tập trung chuyển mạnh sang 

chiều sâu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài 

nguyên, năng lượng, thân thiện môi trường. 

(2). Lựa chọn một số ngành công nghiệp nền tảng để ưu tiên phát triển 

trên cơ sở các nguyên tắc: Dựa trên kết quả phân tích khách quan về tiềm 

năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương; là ngành có khả năng tham 

gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; sử dụng tiết kiệm đất, 

áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị 

gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước. Ưu 

tiên thu hút các dự án sản xuất điện, công nghiệp khai thác và chế biến sâu 

khoáng sản titan; công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn; công 

nghiệp chế biến nông - thủy hải sản...  

(3). Đầu tư của Nhà nước vào các ngành công nghiệp ưu tiên, chủ yếu đóng 

vai trò hỗ trợ để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia; tránh dàn trải trong lựa 

chọn các ngành công nghiệp ưu tiên để bảo đảm đủ các nguồn lực cần thiết. 

(4). Thực hiện nhất quán chủ trương chỉ xem xét chấp thuận các dự án 

đầu tư sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Ngoài khu, 

cụm công nghiệp chỉ xem xét chấp thuận đối với các dự án lớn có tác động 

lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các dự án đầu tư tại địa bàn có 

điều kiện khó khăn, các dự án có tính chất đặc thù không thể sản xuất trong 

khu, cụm công nghiệp (Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng; dự án khai thác, 

chế biến khoáng sản) 
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(5). Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành 

công nghiệp như: Công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo 

phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục phát triển công nghiệp 

dệt may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn 

với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa; phát triển sản xuất vật liệu 

xây dựng từ nguồn tro xỉ than. 

(6). Giai đoạn 2030-2050, tập trung ưu tiên phát triển các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo với mức độ tự động hóa cao, công nghiệp chế biến quặng 

sa khoáng titan. 

b). Lĩnh vực dịch vụ 

Khuyến khích và thu hút các dự án đầu tư: 

(1). Phát triển mạnh mẽ dịch vụ - đô thị, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút 

các dự án có quy mô lớn vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né; hình thành các khu 

dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh để phát triển du lịch. 

(2). Phát triển du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng, hoạt động khoa học và 

công nghệ: phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có giá trị cao gắn 

với phát triển du lịch, phục vụ phân khúc đối tượng thu nhập cao; chuyển 

hoạt động y tế - chăm sóc sức khỏe thuần túy trở thành một lĩnh vực hoạt 

động có giá trị gia tăng cao; tạo môi trường tốt cho phát triển dịch vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo...; tập trung phát triển 

các sản phẩm dịch vụ du lịch với các sản phẩm du lịch biển, MICE, nghỉ 

dưỡng, sinh thái và các dịch vụ đi kèm như khách sạn, nhà hàng, vui chơi, 

giải trí, thể thao biển. 

(3). Dựa trên lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát 

triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, trong đó có dịch vụ logistics, dịch 

vụ tài chính - ngân hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông... 

c). Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Khuyến khích, thu hút các dự án: 

(1). Phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng chuyên canh 

sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở tập trung, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh 

nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo chiều sâu, tạo giá trị gia 

tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá.  

(2). Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư khai thác, chế biến thủy hải sản, đảm 

bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. 
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1.2.2. Đối tác ưu tiên thu hút đầu tư 

a). Đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(1). Khuyến khích, thu hút các đối tác có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài 

chính lớn, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có tính liên kết và thu hút đầu tư sản 

xuất các sản phẩm phụ trợ; không khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài không 

có cam kết đầu tư lâu dài tại tỉnh, phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay. 

(2). Không cố định theo quốc gia hay đối tác nào mà tùy theo lĩnh vực và 

công nghệ cụ thể dựa vào sự phát triển của lĩnh vực đó trên thế giới, thế mạnh, 

thị phần của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị đó để nhận định năng lực đầu 

tư và mở rộng kinh doanh của nhà đầu tư, khả năng bền vững, sinh lời của dự án. 

(3). Không thu hút các dự án đầu tư thâm dụng lao động quá lớn với công nghệ 

giản đơn cho thể làm xáo trộn cung - cầu lao động, ảnh hưởng tới các dự án khác. 

b). Đối với đầu tư trong nước 

(1). Ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính, các 

doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đầu tư 

các dự án vào tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp, khai khoáng, du lịch, thương 

mại, dịch vụ. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài tỉnh thành lập 

doanh nghiệp mới hoặc mở chi nhánh tại tỉnh Bình Thuận góp phần tăng thu cho 

ngân sách địa phương. 

(2). Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng trong 

tỉnh triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh, trong đó ưu 

tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được thành 

lập. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết với các doanh nghiệp 

FDI để tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất. 

1.3. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư 

Các dự án đầu tư được xem xét chấp thuận khi đáp ứng các tiêu chí sau: 

(1). Phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược phát 

triển quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quốc gia trên địa bàn tỉnh; 

phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh; phù hợp, đồng 

bộ được với các dự án đã quy hoạch ở cấp cao hơn. 

(2). Về quy mô vốn đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu quy định áp dụng suất vốn 

đầu tư tối thiểu đối với các dự án có sử dụng đất (các dự án thuê đất trực tiếp của 

Nhà nước) phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và các quy định của 

pháp luật theo hướng ưu tiên các dự án có suất đầu tư vốn lớn, sử dụng đất tiết 

kiệm, hiệu quả.  

(3). Về năng lực của nhà đầu tư: Không xem xét chấp thuận đối với các 

nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính, không chấp hành đầy đủ 
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nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước nếu đã được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất. Ngoài ra, ưu tiên các nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai hiệu quả các dự 

án tương tự. 

(4). Về lao động sử dụng: Ưu tiên thu hút đầu tư sử dụng lao động hiệu 

quả, sử dụng lao động là người địa phương và lao động qua đào tạo. Việc thẩm 

định dự án phải xem xét đến hiệu suất sử dụng lao động (đáp ứng yêu cầu tại bộ 

tiêu chí). 

(5). Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Các dự án được xem xét chấp thuận phải 

được đánh giá là có hiệu quả kinh tế - xã hội (trên các mặt: Đóng góp cho ngân 

sách, hiệu quả sử dụng đất). 

(6). Về công nghệ, môi trường: Các dự án phải sử dụng công nghệ tiên tiến, 

ít tác động xấu tới môi trường; không sử dụng công nghệ thuộc danh mục công 

nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định pháp luật. 

UBND tỉnh nghiên cứu, ban hành Quy định cụ thể về các tiêu chí trên phù 

hợp với điều kiện thực tế, để làm cơ sở lựa chọn các dự án đầu tư đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, phát triển bền vững. 

2. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, dự án quan trọng của tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2030 

Các dự án ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 bao gồm 

hai danh mục trong Phụ Lục I của báo cáo này. Cụ thể: 

(1). Danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư trên 

địa bàn tỉnh bình thuận thời kỳ 2021-2030; 

(2). Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh bình 

thuận thời kỳ 2021-2030. 

 

 



PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

 

I. GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ  

1. Dự báo nhu cầu và khả năng huy động vốn đầu tư 

1.1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư 

Căn cứ vào phương án tăng trưởng theo kịch bản cơ sở, dự báo nhu cầu 

vốn đầu tư của tỉnh lũy kế đến năm 2030 theo giá hiện hành khoảng 750.000 tỷ 

đồng (tương đương khoảng 29 - 30 tỷ USD). Trong đó: giai đoạn 2021 - 2025 cần 

khoảng 260.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 490.000 tỷ đồng. Chi 

tiết nhu cầu vốn đầu tư trong bảng sau: 

Bảng 60. Dự báo nhu cầu và cơ cấu vốn đầu tư  

TT Ngành/lĩnh vực Đơn vị 
Giai đoạn 

2021-2025 

Giai đoạn 

2026-2030 

Giai đoạn 

2021-2030 

I Tốc độ tăng trưởng GRDP %/năm 7,5 8,3 7,9 

1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản %/năm 3,0 2,8 2,9 

2 Công nghiệp - Xây dựng %/năm 11,5 12,0 11,7 

3 Dịch vụ %/năm 7,0 7,2 7,1 

II Hệ số ICOR Lần 3,6 3,4 3,5 

1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản Lần 1,6 1,4 1,5 

2 Công nghiệp - Xây dựng Lần 3,7 3,5 3,6 

3 Dịch vụ Lần 4,6 4,1 4,3 

III Nhu cầu vốn đầu tư Tỷ đồng 260.000 490.00 750.000 

1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản Tỷ đồng 21.000 28.000 49.000 

2 Công nghiệp - Xây dựng Tỷ đồng 130.000 275.000 405.000 

3 Dịch vụ Tỷ đồng 109.000 187.000 296.000 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 

1.2. Dự báo khả năng huy động các nguồn vốn 

Vốn cho đầu tư phát triển tỉnh Bình Thuận có thể huy động từ 2 nguồn 

chính là: (i) Vốn huy động từ ngân sách nhà nước; (ii) Vốn huy động từ khu vực 

ngoài nhà nước (bao gồm vốn của khu vực tư nhân trong nước và vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI)). 

Khả năng huy động vốn đầu tư đối với từng nguồn vốn cụ thể như sau: 

a). Đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước  

Cùng với tăng trưởng kinh tế của Bình Thuận vào giai đoạn tới, nguồn thu 

ngân sách cũng sẽ gia tăng, dẫn đến lượng vốn nhiều hơn cho đầu tư. Trong giai 
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đoạn 2011 - 2020, tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Bình Thuận (trừ dầu thô và thu 

hải quan) đạt khoảng 9-10% GRDP của tỉnh; tổng chi cho đầu tư phát triển so với 

tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt khoảng 22-23%. Nếu áp dụng tỷ lệ này, 

có thể dự báo rằng ngân sách nhà nước của tỉnh sẽ đóng góp khoảng 40 - 42 nghìn 

tỷ đồng, tương đương khoảng 5,2 - 5,3% nhu cầu đầu tư của tỉnh tới năm 2030. Nếu 

tính cả các dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn và nguồn hỗ trợ từ ngân sách 

trung ương thì nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ đáp ứng được khoảng 10-12% tổng 

vốn đầu  

Đối với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, trong 

giai đoạn 2021 - 2020, nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tại Bình 

Thuận rất thấp, chỉ chiếm tỷ trọng 5,4% so với tổng vốn đầu tư phát triển trên địa 

bàn và tương đương 2,2% so với GĐP hàng năm của tỉnh. Xu hướng chung thời 

gian tới là tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa 

đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nhà nước không cần phải nắm giữ 

nên nguồn vốn này sẽ không đáng kể so với tổng nhu cầu vốn đầu tư trên địa bàn.   

b). Đối với nguồn vốn từ khu vực ngoài nhà nước  

Trên cơ sở cân đối khả năng huy động vốn đầu tư từ ngân sách có thể thấy, 

nhu cầu vốn đầu tư cần huy động tư nguồn vốn ngoài ngân sách (bao gồm cả vốn 

FDI và doanh nghiệp Việt Nam) là rất lớn, từ khoảng 650-670 nghìn tỷ đồng 

(tương đương khoảng 25 - 26 tỷ USD), bằng khoảng 88-90% tổng nhu cầu vốn 

đầu tư trên địa bàn trong 10 năm (2021 - 2030). Để huy động được nguồn vốn 

này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, chuẩn bị các yếu tố, điều kiện để thu hút doanh nghiệp 

quan tâm, đến đầu tư. 

2. Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư 

2.1. Các giải pháp huy động vốn đầu tư 

Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển tỉnh như đã luận chứng 

ở Phần II đòi hỏi huy động một lượng vốn đầu tư rất lớn. Trong đó, đặc biệt là 

huy động và sử dụng vốn phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành, lĩnh vực 

quan trọng của tỉnh. Các giải pháp huy động vốn đầu tư sẽ trở thành điểm quyết 

định của quy hoạch tỉnh. Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư như trên cần phải có 

hệ thống biện pháp huy động vốn một cách rất tích cực và tập trung, tạo ra sự 

“bùng nổ” trong đầu tư phát triển sản xuất. Vì vậy, nhiều giải pháp để huy động 

vốn từ mọi nguồn khác nhau nhằm huy động mức vốn còn lại phải được xác định 

như một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Dự kiến các hướng huy 

động có thể là: 

- Tạo môi trường thông thoáng và các biện pháp để thu hút và hấp thụ tốt 

các nguồn đầu tư, tái đầu tư trong và ngoài nước.  
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- Xây dựng danh mục dự án quan trọng ưu tiên do tỉnh quản lý để tập trung 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm nhằm tạo động lực 

phát triển các ngành, lĩnh vực ở địa phương. Kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh 

nghiệp của các địa phương có thể hợp tác tham gia đầu tư xây dựng các khu công 

nghiệp và các cụm tiểu thủ công nghiệp…, các khu vui chơi giải trí, đầu tư xây 

dựng cơ sở sản xuất hoặc làm dịch vụ phục vụ khu công nghiệp. 

Tổ chức tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng. Hoàn thành công tác quy 

hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư. Công khai quy hoạch sử dụng 

đất và quy hoạch xây dựng. Thúc đẩy quá trình sản xuất nông nghiệp tập trung, 

phát triển các trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.  

Trên cơ sở triển khai thực hiện Luật Đầu tư, mở rộng các kênh và các biện 

pháp huy động vốn đầu tư theo hướng xã hội hóa các nguồn vốn, trong đó đặc biệt 

chú ý các biện pháp tăng cường thu hút vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).  

Giải pháp huy động đối với từng nguồn vốn cụ thể như sau: 

a). Đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tập trung (bao gồm cả nguồn trung ương 

hỗ trợ, vốn các chương trình), muốn đảm bảo nguồn vốn này, cần phải tiếp tục 

duy trì tốc độ tăng trưởng cao, có biện pháp khuyến khích tiết kiệm và tăng cường 

đầu tư cho lĩnh vực sản xuất. 

- Huy động tốt các nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách (đây là nguồn nội 

lực cơ bản của tỉnh): đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng phục 

vụ người nộp thuế và các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện tốt công tác 

hiện đại hoá công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực 

quản lý, điều hành ngân sách phù hợp với tiến trình hội nhập. Nâng cao chất lượng 

phục vụ doanh nghiệp, khách hàng và nhân dân, cải tiến phương thức quản lý thu 

theo hướng nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực 

hiện cơ chế tự tính - tự khai - tự nộp; đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ, kiểm 

tra, kiểm soát được hoạt động tài chính của các đối tượng để thu hồi đầy đủ, kịp 

thời các khoản thu thuế, phí vào ngân sách. 

- Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, công sản, cụ thể hoá cơ 

chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tạo hành lang pháp 

lý thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động giao dịch bất động sản, đẩy mạnh tổ chức bán 

đấu giá công khai quỹ đất, quỹ nhà; thành lập sàn giao dịch bất động sản. 

- Nguồn lực tài chính phải ngày càng được củng cố và tăng cường, ngân 

sách tỉnh đảm bảo cân đối vững chắc. Cơ cấu phân phối và sử dụng nguồn lực tài 

chính phải có nhiều chuyển biến tích cực, hợp lý. Ngoài chi đầu tư phát triển ngân 

sách còn tập trung ưu tiên chi cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan 
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trọng; đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể 

thao, khoa học công nghệ, môi trường… nhằm tạo nguồn nội lực mạnh để chuyển 

việc cung cấp dịch vụ công từ Nhà nước sang các thành phần kinh tế khác. 

b). Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư 

Nguồn vốn này tuỳ thuộc vào khả năng phát triển sản xuất. Vốn tín dụng 

đầu tư dài hạn, vốn tín dụng từ các quỹ hỗ trợ đầu tư sẽ tập trung cho một số đơn 

vị sản xuất kinh doanh theo đối tượng ưu tiên, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước 

làm ăn có hiệu quả thuộc các ngành công nghiệp và dịch vụ sản xuất hàng hoá 

xuất khẩu... Đồng thời các doanh nghiệp phải vay vốn trung và dài hạn, huy động 

vốn tự có, vốn cổ phần các hình thức liên doanh liên kết... để tạo nguồn cho đầu 

tư phát triển. 

Đối với các dự án để xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng như 

kiên cố hoá kênh mương, xây dựng đường nội đô... phải cân đối và lồng ghép các 

nguồn vốn được TW để lại (thuế nông nghiệp, thuế tài nguyên, thu cấp quyền sử 

dụng đất...), vốn huy động bằng tiền nhân công trong dân và vốn vay, hiệu quả 

đầu tư và khả năng hoàn trả. 

c). Đối với nguồn vốn đầu tư từ dân và doanh nghiệp 

(1). Đối với nguồn vốn của doanh nghiệp và tư nhân trong và ngoài tỉnh: 

Đầu tư từ các nguồn này thường tăng giảm tương ứng với GRDP vì có liên 

hệ tới tỷ lệ tiết kiệm vốn khá ổn định. Trong giai đoạn 2011-2020, đầu tư từ khu 

vực này là động lực tăng trưởng chính của tỉnh, có đóng góp bình quân trên 80% 

tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh, tương đương khoảng 31-32% GDRP 

Bình Thuận. Dự kiến giai đoạn 2021 - 2030 doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình 

sẽ đóng góp khoảng 470 - 480 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 62-64% tổng nhu cầu 

đầu tư của toàn tỉnh). 

Giải pháp huy động cụ thể đối với khu vực này như sau: 

+ Đối với nguồn vốn của các doanh nghiệp 

Để có thể huy động tối đa nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, trước 

tiên Luật doanh nghiệp phải được triển khai tốt trên địa bàn tỉnh; khuyến khích 

và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác liên doanh; mở rộng các hoạt động tín dụng, 

ngân hàng, cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với những cơ chế thuận lợi; tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và 

đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. 

Tập trung thu hút các nhà đầu tư tư nhân lớn vào các dự án phát triển trọng 

điểm với tốc độ nhanh hơn và hiệu quả cao hơn nữa so với giai đoạn trước. 

Phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng đối với các nhà đầu tư theo tiêu chuẩn 

quốc tế như hạ tầng các KCN, hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, đặc biệt là 
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những cơ sở hạ tầng có thể phát huy thế mạnh và lợi thế riêng có của tỉnh như 

đường bộ cao tốc, trung tâm logistics, cảng biển, sân bay,... 

Đưa ra các cơ chế, chính sách ưu đãi để hỗ trợ nhà đầu tư thông qua việc 

tận dụng các ưu đãi và chính sách của quốc gia đối với các KCN; Đồng thời, cung 

cấp những hỗ trợ bổ sung từ phía tỉnh như ưu đãi giá thuê đất, giải phóng mặt 

bằng, đào tạo nghề, kết nối lao động, quy trình đầu tư nhanh chóng, thuận lợi. 

Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách khuyến khích 

của tỉnh về đầu tư, khởi nghiệp, kinh doanh đổi mới công nghệ, phát triển các sản 

phẩm công nghiệp chủ lực, phát triển mạnh các loại hình du lịch, đẩy mạnh xúc tiến 

đầu tư, thương mại, du lịch và mở rộng thị trường xuất khẩu… Tạo điều kiện thuận 

lợi và thực hiện các thủ tục đơn giản, nhanh chóng cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính, thường xuyên cải thiện môi trường đầu tư. Ngoài ra, cần có 2 

tác động hỗ trợ các doanh nghiệp là: hỗ trợ đào tạo các doanh nhân và thợ lành 

nghề, hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường (giá cả, thông lệ buôn bán quốc tế) 

và điều kiện tiếp thị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng tỷ lệ tái đầu tư. 

+ Đối với nguồn vốn từ khu vực sản xuất tư nhân và hộ gia đình: 

Khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân trong bỏ vốn đầu tư mua sắm máy 

móc thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa để giảm bớt thời gian lao 

động nông nghiệp, mở rộng các ngành nghề, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất 

là sản xuất hàng thủ công xuất khẩu.  

Tăng thu nhập là giải pháp tích cực và chủ động để tăng tỷ lệ hộ có khả 

năng tiết kiệm đầu tư. Vì vậy đối với các hộ gia đình cần: 

- Khuyến khích các hộ trong làm giàu chính đáng, phát huy lợi thế so sánh của 

địa phương (phát triển dịch vụ du lịch, trồng cây ăn quả, khai thác và chế biến thủy 

sản, trang trại...), chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp; chuyển 

dịch một bộ phận lớn lao động và gia đình sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại. 

- Hướng dẫn các hộ về hướng đầu tư và lĩnh vực đầu tư; hỗ trợ vốn ban 

đầu cho các hộ phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với các hộ trong lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp, thủy sản, hướng dẫn các hộ gia đình tập trung đầu tư, nâng cao kỹ 

thuật trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Đối với các hộ phi nông nghiệp, tập trung vào các dịch vụ du lịch, ăn uống, dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe…; Cung cấp thông tin về thị trường và hỗ trợ đào tạo 

nghiệp vụ cho các hộ tham gia sản xuất kinh doanh. 

Huy động tối đa các nguồn vốn còn tiềm ẩn trong dân (tài sản tích trữ, để 

dành) thông qua việc động viên bằng nhiều hình thức hấp dẫn như: tiết kiệm dự 

thưởng, tiết kiệm đảm bảo bằng giá trị… vào ngân hàng và quỹ tín dụng nhân 
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dân, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, tin cậy, ổn định để lôi cuốn các hộ bỏ 

vốn đầu tư kinh doanh. 

(2). Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):  

Để đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh theo phương án lựa chọn đề xuất, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước và 

vốn huy động từ doanh nghiệp và dân cư trong nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng. Dự kiến nhu cầu huy động vốn đầu tư từ 

khu vực FDI trong 10 năm (2021-2030) khoảng 190-195 nghìn tỷ đồng (tương 

đương 7,3 - 7,5 tỷ USD), bằng khoảng 26% tổng nhu cầu đầu tư trên địa bàn. 

Xúc tiến việc quảng bá tạo cơ hội thu hút đầu tư, trọng tâm là: tuyên truyền 

quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư thuận lợi ở tỉnh; xây dựng và quảng bá 

thương hiệu các sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất - kinh 

doanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật... 

Chú trọng thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế tư nhân 

lớn, có tiềm lực mạnh, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh đầu tư, sản xuất 

kinh doanh phát triển bền vững, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các doanh 

nghiệp khác, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng phát triển các ngành: năng 

lượng, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp năng lượng.  

- Nghiên cứu ban hành các chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp với 

các cam kết quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; cải tiến, công 

khai hoá các quy trình thủ tục hành chính để đơn giản hoá thủ tục đầu tư, rút ngắn 

thời gian thẩm định, cấp phép đầu tư, mở rộng diện đăng ký cấp phép đầu tư. 

d). Khai thác, huy động vốn từ tài nguyên thiên nhiên 

- Kiến nghị Chính phủ cho phép ban hành cơ chế chính sách, quản lý, khai 

thác và huy động ngân sách từ tài nguyên khoáng sản; đồng thời ban hành cơ chế 

tính đúng tính đủ chi phí phát triển hoặc khai thác hệ thống hạ tầng có liên quan 

đến dự án khai thác tài nguyên khoáng sản vào chi phí dự án, có cơ chế hạch toán 

chi phí này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án trên cơ sở đảm bảo lợi 

nhuận của dự án. 

- Có cơ chế, chính sách quản lý khai thác tài nguyên đất đai và huy động 

tài chính từ tài nguyên đất trên cơ sở luật đất đai được sửa đổi cho thực hiện các 

công trình dự án đầu tư. Tính đúng, tính đủ chi phí sử dụng đất trong các dự án 

đầu tư trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án. 

- Kiến nghị Trung ương cho phép tỉnh thực hiện một số chính sách để huy 

động nguồn vốn từ tài nguyên đất đai, bao gồm: Cho phép tỉnh được thu hồi đất 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch 

phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; Thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút 

ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bản giao mặt bằng dự 
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án thu hồi đất đối với các dự án quan trọng, dự án trong danh mục ưu tiên đầu tư. 

2.2. Giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư 

a). Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng lớn, trong khi nguồn lực có hạn, do vậy để 

việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả tốt nhất cần phát triển có lựa chọn, có trọng 

tâm trọng điểm, vốn đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030 cần tập trung đầu 

tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh. 

Cần phải có bước đi hợp lý để đảm bảo từng bước phát triển một cách đồng bộ, 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc đầu tư trong các lĩnh vực 

quan trọng của tỉnh phải được bố trí hợp lý, hiệu quả ngay từ khâu lựa chọn dự 

án, thực hiện đầu tư để đảm bảo hiệu quả chung và tiết kiệm nguồn lực. 

Ưu tiên đầu tư các dự án, chương trình, công trình có sức lan tỏa, là những 

hạng mục công trình lớn của tỉnh, những công trình có vị trí địa kinh tế, địa chính 

trị đặc biệt, mang lại hiệu quả đầu tư (cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội); 

những dự án giải quyết nhu cầu thiết yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

an ninh, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Ưu tiên cho các dự án giao thông 

đường bộ kết nối các vùng huyện, liên huyện của tỉnh với các tuyến giao thông 

đối ngoại trên địa bàn, các dự án hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, khu du lịch 

của tỉnh.  

b). Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách cần điều chỉnh cơ chế 

phân bổ, sử dụng ngân sách theo hướng: 

- Nguồn vốn ngân sách cho phát triển hạ tầng phải được sử dụng bố trí tập 

trung cho các công trình trọng điểm, giải quyết nhu cầu đầu tư đối với các dự án 

công trình ít mang lại lợi ích kinh tế tài chính trực tiếp (kém hấp dẫn đối với khu 

vực tư). Đồng thời, nguồn vốn nhà nước được sử dụng hợp lý trong việc tạo môi 

trường đầu tư hấp dẫn (có lợi nhuận) trong đầu tư phát triển hạ tầng; tham gia các 

công trình, dự án hạ tầng đầu tư theo mô hình đối tác công tư (PPP) nhằm đảm 

bảo độ tin cậy, chia sẻ rủi ro trong đầu tư phát triển và kinh doanh các công trình 

dự án hạ tầng có sự tham gia của khu vực tư.  

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học 

và công nghệ, đổi mới sáng tạo đặc biệt là việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học và công nghệ vào hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm phát huy và ứng dụng một cách nhanh 

nhất, hiệu quả và đồng bộ các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ để thực hiện… 

Thực hiện tốt, có hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công. Trong giai đoạn 

2021-2030, nguồn vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn đầu tư công của trung ương 
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trên địa bàn) tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 

của tỉnh. Tỉnh cần phối hợp với Trung ương thực hiện tốt các dự án đầu tư công 

quốc gia trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, cung 

cấp nguồn nhân lực, nguyên vật liệu tại chỗ để thi công công trình. Đối với nguồn 

vốn đầu tư công của địa phương, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, rà 

soát các thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

triển khai dự án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực 

hiện đúng tiến độ và hiệu quả nguồn vốn. 

Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các 

ngành. Nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu 

kịp thời, tập trung chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ 

các khoản chi từ ngân sách nhà nước, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, 

tăng nguồn thu sự nghiệp; không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, 

đề án khi không cân đối được nguồn; kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, 

chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước. 

c). Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách 

Vốn đầu tư của khu vực ngoài ngân sách nhà nước được dự báo sẽ là động 

lực tăng trưởng chính của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Để nâng cao hiệu quả huy 

động và sử dụng nguồn vốn của khu vực này, đặc biệt là của các nhà đầu tư lớn, 

ngoài tỉnh, Bình Thuận cần phải đáp ứng được các mối quan tâm của nhà đầu tư 

đạt đến tầm quốc tế, đồng thời tạo sự khác biệt so với những điểm thu hút đầu tư 

khác của Việt Nam. Để làm được điều này cần thực hiện các biện pháp sau: 

(1). Xác định các nhà đầu tư ưu tiên cho các ngành chủ đạo/dự án mục tiêu 

và tìm hiểu nhu cầu của họ: từ yêu cầu về diện tích đất đến nhu cầu về lao động, 

nguồn nguyên, nhiên vật liệu... 

(2). Cập nhật danh sách các dự án quan trọng, ưu tiên đi kèm với những 

hướng dẫn về yêu cầu đầu tư, gồm có cả các tiêu chí phê duyệt. 

(3). Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các nhà đầu tư tiềm năng; 

bảo đảm và cam kết về sự minh bạch của định hướng chính sách dài hạn; có giải 

pháp giải quyết những vướng mắc lớn đang gây trở ngại đối với đầu tư.  

(4). Giảm thời gian xử lý và phê duyệt bằng cách áp dụng những giải pháp 

thực tiễn như nộp hồ sơ trực tuyến, áp dụng công nghệ số vào công tác xử lý hồ 

sơ, cấp giấy chứng nhận, giấy phép đầu tư. Nếu trong khoảng thời gian quy định 

các cơ quan chức năng (Ban Xúc tiến Đầu tư, Ban Quản lý Khu khu công nghiệp 

và các cơ quan khác có liên quan) không có ý kiến phản hồi, thì hồ sơ xin cấp 

giấy chứng nhận đầu tư mặc nhiên được phê duyệt. 

(5). Cải cách thủ tục trong quá trình cấp phép đầu tư nhằm giảm thời gian, 

chi phí cho các nhà đầu tư; Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhà đầu 
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tư hiện tại và tiềm năng bằng cách thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu trực tuyến về 

những nhà đầu tư còn hoạt động/trong quá khứ/tiềm năng, thường xuyên liên lạc 

thông qua bản tin tháng và hàng năm thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của nhà 

đầu tư nhằm xác định phương hướng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn. Xây 

dựng giá trị thương hiệu rõ ràng cho Bình Thuận tăng cường quảng bá thông qua 

các phương tiện truyền thông và ý kiến của các nhà đầu tư thành công để gia tăng 

tín nhiệm. 

(6). Đảm bảo và cam kết về sự minh bạch của định hướng chính sách dài 

hạn, như thường xuyên cập nhật những thay đổi trong chính sách và tác động đối 

với nhà đầu tư trên trang web của cơ quan xúc tiến đầu tư, Ban quản lý khu công 

nghiệp, cung cấp thông tin rõ ràng khi được yêu cầu như tiến độ xử lý hồ sơ và 

hiện trạng phát triển của khu công nghiệp. 

(7). Giải quyết những vướng mắc lớn đang gây trở ngại đối với đầu tư như 

những vấn đề phức tạp trong quy trình đăng ký sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, 

đầu tư hạ tầng kết nối... 

(8). Củng cố hoạt động của cơ quan xúc tiến đầu tư thông qua những bước 

thay đổi mang tính chiến lược như tập trung nguồn lực cho các dự án/ngành ưu 

tiên, quản lý hiệu quả công việc bằng cách thực hiện đánh giá hàng tháng do lãnh 

đạo tỉnh chỉ đạo và tinh chỉnh vai trò của cơ quan xúc tiền đầu tư, các Ban quản 

lý KCN cùng các sở ban ngành khác, gồm có cam kết chất lượng dịch vụ đối với 

những quy trình chính để đảm bảo tương tác giữa các đơn vị được hiệu quả với 

hiệu suất cao. 

II. GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Dự báo nhu cầu nhân lực tỉnh Bình Thuận 

Dự kiến để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững thực hiện 

mục tiêu đề ra tới năm 2030, dự kiến trong 10 năm tới toàn tỉnh sẽ tạo thêm khoảng 

48.000-50.000 việc làm mới trong giai đoạn 2021 -2030 và chuyển dịch cơ cấu việc 

làm từ các hoạt động nông nghiệp và khai thác thủy sản sang các ngành công nghiệp 

và dịch vụ tạo giá trị tăng thêm cao hơn. Dự kiến, tỉ lệ lao động trong ngành nông 

nghiệp sẽ giảm từ 43% năm 2020 xuống còn dưới 30% vào năm 2030, nhưng năng 

suất lao động sẽ tăng thông qua các biện pháp cơ khí hóa, tăng giá trị tăng thêm của 

người lao động. Tỉ lệ lao động trong các ngành phi nông nghiệp (công nghiệp, dịch 

vụ) sẽ tăng từ 57% năm 2020 lên trên 70% vào năm 2030.  

Số lao động tăng thêm khu vực phi nông nghiệp (công nghiệp, xây dựng 

và dịch vụ) thời kỳ 2021-2026 khoảng 64,5 nghìn người (trong đó khu vực CN-

XD tăng thêm 38,7 nghìn người, khu vực dịch vụ tăng thêm 25,8 nghìn người) và 

thời kỳ 2026-2030 khoảng 90,8 nghìn người (trong đó khu vực CN-XD tăng thêm 

60,1 nghìn người, khu vực dịch vụ tăng thêm 30,7 nghìn người).  
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Bảng 61. Dự báo nhu cầu và cơ cấu lao động của tỉnh Bình Thuận                      
đến năm 2030 

TT Ngành/lĩnh vực Đơn vị 2020 2025 2030 

I Tổng số lao động Nghìn người 700,5 737,4 786,0 

1 Nông, lâm và thủy sản Nghìn người 301,2 273,6 231,4 

2 Công nghiệp - xây dựng Nghìn người 143,6 182,3 242,4 

3 Dịch vụ Nghìn người 255,7 281,5 312,2 

II Cơ cấu lao động % 100,0 100,0 100,0 

1 Nông, lâm và thủy sản % 43,0 37,1 29,4 

2 Công nghiệp - xây dựng % 20,5 24,7 30,8 

3 Dịch vụ % 36,5 38,2 39,7 

Nguồn: Tổng hợp, xử lý của Tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 

 

Trong thời kỳ đến năm 2026, cầu lao động khu vực nông - lâm - thủy sản 

sẽ giảm khoảng 27,6 nghìn người và thời kỳ 2026-2030 sẽ giảm 42,2 nghìn người.  

Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu lao động sẽ tạo ra nhiều việc làm có 

giá trị tăng thêm cao hơn. Định hướng phát triển nguồn nhân lực là: Đáp ứng nhu 

cầu của các ngành kinh tế đang tăng trưởng, thực hiện thông qua thu hút lao động 

nhập cư và tăng cường đào tạo cho người lao động.  

2. Giải pháp chung 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng. Thực thế hiện nay nguồn nhân lực 

trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu/nhu cầu của doanh nghiệp/thị trường lao động 

cả về số lượng, trình độ chuyên môn tay nghề, ngoại ngữ, nhất là đối với các ngành 

qua trọng như công nghiệp năng lượng, dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe… Để giải 

quyết những vấn đề trên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thông qua tăng cường 

đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng và trình độ ngoại ngữ 

cho người lao động. Đồng thời, có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực 

(lao động) nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung thực hiện một số giải 

pháp trọng tâm như: 

a). Đối với nhân lực khu vực công  

- Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện 

quản lý, sử dụng, theo dõi, đánh giá, khen thưởng theo Đề án vị trí việc làm và 

Hợp đồng lao động, quy định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Có chế độ 

khen thưởng, kỷ luật một cách công khai, minh bạch đúng đối tượng. 

- Xây dựng chính quyền kiến tạo, quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chính quyền địa phương các 
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cấp chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, có đạo đức công vụ, trách 

nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân. 

- Ban hành cơ chế, chính sách nhằm thu hút đãi ngộ, trọng dụng nhân tài; 

có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 

dám đột phá vì lợi ích chung. 

b). Đối với nhân lực khu vực tư 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý 

nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, 

đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh ngay từ bậc Trung 

học cơ sở. 

- Tăng cường công tác thông tin, dự báo về cung - cầu lao động. Quan tâm 

thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo hợp tác với doanh 

nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thiết kế chương trình, nội dung đào 

tạo và trực tiếp đào tạo, sử dụng nhân lực. Thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội 

(nhu cầu doanh nghiệp và người sử dụng lao động). 

- Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ cho người dân tham 

gia các khóa, chương trình đào tạo (ngắn hạn, dài hạn) tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Khuyến khích người dân chủ động tham gia các chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề, ngoại ngữ thích ứng với 

thị trường lao động trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

3. Các giải pháp cụ thể 

a). Thu hút lao động có tay nghề  

- Phát triển thị trường lao động trong bối cảnh kết hợp giữa chiến lược phát 

triển các ngành sử dụng nhiều lao động, hướng về xuất khẩu, phát huy hiệu quả 

các lợi thế so sánh và tiềm năng của lực lượng lao động với chiến lược tập trung 

vào nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ yêu 

cầu công nghệ và kỹ năng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập. 

- Tổ chức các sự kiện cho người tìm kiếm việc làm như hội chợ việc làm, 

lễ tốt nghiệp ở trường đại học... để thu hút nhân tài. Đưa thông tin về các ứng viên 

nhân tài đã gặp gỡ tại các sự kiện này vào danh mục địa chỉ email, duy trì liên lạc 

thường xuyên với những đối tượng quan tâm. 

- Thực hiện chương trình khuyến khích các nhân tài của tỉnh Bình Thuận 

hiện đang sinh sống ở nơi khác quay trở về làm việc ở quê nhà. Tỉnh có thể tiếp 
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cận những đối tượng này bằng cách thông qua các chương trình truyền thông, kết 

nối thông tin.  

- Tiếp cận gián tiếp thông qua các chương trình quảng cáo và lập một trang 

web riêng về việc làm. Đăng quảng cáo trên báo quốc gia và vùng về những lợi 

ích khi làm việc ở tỉnh Bình Thuận sẽ giúp giới thiệu quảng bá tới nhân tài có tay 

nghề trên khắp cả nước. 

Ngoài giải pháp tiếp cận và cơ chế khuyến khích, cần đảm bảo đưa ra các 

quy định, định hướng khuyến khích nhập cư (Lao động nhập cư có tay nghề 

thường đi cùng với gia đình, do đó cần tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản như người địa phương). 

b). Tổ chức các khóa học ngắn để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng cho 

lao động tìm việc có tay nghề 

(1). Thu hút các cơ sở giáo dục tư thục có chất lượng cao: 

- Hỗ trợ về cơ chế, chính sách để khuyến khích thành lập cơ sở đào tạo tại 

tỉnh như hợp lý hóa quy trình phê duyệt và thủ tục hành chính, trao đổi với các tổ 

chức đào tạo quốc tế về các chuyên ngành có thế mạnh của tỉnh như du lịch và 

nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế... 

- Giám sát chặt chẽ và ban hành các quy định để đảm bảo các cơ sở giáo dục 

tư sẽ cung cấp dịch vụ đạt chất lượng cho học viên và đảm bảo quyền lợi của học viên.  

(2). Tổ chức các khóa đào tạo hoặc hình thành các trường học theo cơ chế 

hợp tác giữa nhà nước và tư nhân (PPP): 

- Hợp tác nhà nước và tư nhân trong đào tạo là sự phối hợp giữa các công 

ty tư nhân và trường đại học và dạy nghề công lập. Sự phối hợp này đáp ứng được 

nhu cầu tuyển dụng của các công ty bằng cách nâng cao chất lượng nguồn lao 

động. Các công ty có thể hỗ trợ điều chỉnh chương trình học hoặc cung cấp giảng 

viên đào tạo. Ngược lại, các trường sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng, vốn và quản lý 

chương trình. Các trường tiếp nhận hỗ trợ đào tạo từ các công ty và về lâu dài sẽ 

xây dựng một chương trình đào tạo riêng và hiệu quả phù hợp với nơi làm việc.  

- Xác định các ngành và công ty có ý định đào tạo hợp tác nhà nước và tư 

nhân. Đó là các ngành sẽ đòi hỏi mức độ đào tạo nhiều, vượt ngoài khuôn khổ 

chương trình học truyền thống. Chính quyền sẽ là cầu nối giữa các ngành với các 

trường phù hợp để tổ chức chương trình, chẳng hạn như kết hợp giữa các trường 

kỹ thuật với ngành sản xuất. Sau đó, có thể tổ chức chương trình với cam kết ngắn 

và dài hạn (2-10 năm) từ phía công ty. Về lâu dài, các trường học nên phát triển 

chương trình học độc lập đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tư nhân. 

- Tổ chức các khóa học ngắn hạn: Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ phối 

hợp với các trường đại học và trung cấp nghề công lập, xác định trường phù hợp 
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để tổ chức chương trình và nhân rộng các khóa học. Các khóa học này đòi hỏi ít 

đầu tư về thời gian và tài chính hơn các chương trình học của tư nhân và hợp tác 

công tư. 

c). Thu hút lao động phổ thông 

Đến năm 2030, Bình Thuận sẽ cần thu hút khoảng 24.000 - 25.000 lao động 

phổ thông để đáp ứng nhu cầu. Các ngành sản xuất như: trồng trọt, chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản, du lịch và thương mại sẽ là các ngành đóng góp lớn tạo ra 

việc làm không đòi hỏi tay nghề, chiếm khoảng 50% toàn bộ việc làm mới không 

đòi hỏi tay nghề. 

Có các quy định và đường lối chỉ đạo giúp bảo vệ quyền lợi người lao động 

đồng thời tạo điều kiện cho các công ty có nhu cầu thông qua trả phí cho các tổ 

chức dịch vụ việc làm trong nước để tuyển dụng lao động không có tay nghề.  

Xây dựng các quy định mang tính định hướng và giám sát thực hiện nghiêm 

túc các quy định của tỉnh cũng như các quy định của pháp luật để đảm bảo các 

công ty có nhu cầu sử dụng lao động không có tay nghề đảm bảo quyền lợi của 

người lao động và cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho người lao động. 

d). Khuyến khích đào tạo tại nơi làm việc (doanh nghiệp trực tiếp đào tạo) 

Hoàn thiện các chính sách, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các trường, các chuyên 

ngành đào tạo với nhau, nhất là với các doanh nghiệp, nhà sản xuất, đầu tư, công 

ty; liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài; hợp tác nghiên cứu khoa 

học; thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào phát triển cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, hợp tác đào tạo. 

Khuyến khích đào tạo tại nơi làm việc bằng cách hỗ trợ một phần trong 

thời gian đào tạo cho nhân viên mới. Việc này sẽ cho phép các công ty bù đắp chi 

phí do nhân viên mới không thể làm việc hoàn hảo ngay trong một vài tháng đầu 

tiên. Toàn bộ các ngành đều đòi hỏi đào tạo tại nơi làm việc dưới hình thức thực 

tập và làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, một số ngành có chi phí tuyển nhân 

viên mới rất cao vì các kỹ năng này có tính chuyên môn và cần đào tạo trong thời 

gian dài. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường thực hiện đào tạo tại nơi 

làm việc, tỉnh cần thực hiện những biện pháp sau: 

- Có các cơ chế khuyến khích cho những ngành đang gặp khó khăn trong 

việc tuyển dụng nhân viên mới như hỗ trợ một phần lương trả nhân viên mới 

trong một vài tháng đầu. 

- Tỉnh có cơ chế khuyến khích hình thức đào tạo tại nơi làm việc khi đàm 

phán với các công ty mới thành lập hoặc đang mở rộng để đảm bảo tuyển lao 

động mới một cách thuận lợi.  
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- Để tránh tình trạng công ty và người lao động tranh thủ lợi dụng chính 

sách này, tỉnh sẽ không hỗ trợ toàn bộ lương cho công ty, đồng thời có quy định 

yêu cầu người lao động hoàn trả lại toàn bộ số tiền được hỗ trợ nếu không tiếp 

tục tham gia chương trình hoặc bỏ việc tại công ty.  

e). Nâng cao tay nghề của lao động ở các vị trí hiện tại để tăng năng 

suất lao động  

Đảm bảo cung cấp đầy đủ các khóa đào tạo ngắn hạn cho lao động đang giữ 

các vị trí công việc hiện tại sẽ cho phép người lao động cải thiện kỹ năng và nâng 

cao năng suất. Hầu hết các khóa học ngắn hạn cho các công việc mới cũng sẽ phù 

hợp với người lao động đang giữ các vị trí công việc hiện tại. Do vậy, sẽ phải lập kế 

hoạch bổ sung số lượng khóa học để đáp ứng nhu cầu của lao động đang không có 

ý định đổi việc. Bên cạnh đó, về lâu dài cũng nên tổ chức thêm các khóa ngắn hạn 

cho các vị trí trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Chẳng 

hạn, lao động nông nghiệp sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề để hiện đại hóa quy 

trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi. 

f). Nâng cao chất lượng quản lý hệ thống giáo dục  

Các trường công lập phối hợp chặt chẽ với ngành, cơ quan xúc tiến đầu tư 

và các cơ quan quản lý nguồn nhân lực để dự báo nhu cầu lao động và đào tạo; 

Tổ chức xin ý kiến đánh giá của ngành về nhu cầu đào tạo trong quá trình xây 

dựng chương trình và nội dung giảng dạy.  

Lập các đầu mối cơ quan quản lý nguồn nhân lực để ngành và cơ sở giáo 

dục có thể liên hệ với nhau nhằm trao đổi về nhu cầu đào tạo người lao động. 

Khuyến khích các đơn vị tư nhân đóng góp nhiều hơn bằng cách đưa nhân sự 

ngành vào Hội đồng của trường hoặc cung cấp giảng viên cho các khóa học. Ra 

quy định bắt buộc các trường đại học và dạy nghề lấy ý kiến phản hồi của ngành 

về tất cả các khóa học. 

g). Giao cho một cơ quan quản lý nguồn nhân lực quản lý lực lượng 

lao động một cách toàn diện  

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ có trách nhiệm điều phối và giám sát 

toàn bộ các giải pháp và vấn đề liên quan tới lao động. Ngoài việc giải quyết các 

vấn đề thông thường như tranh chấp lao động, cơ quan này còn phải đảm bảo đáp 

ứng các nhu cầu lao động của công ty và nâng cao chất lượng công việc của đội 

ngũ lao động.  

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ đảm bảo lên kế hoạch nguồn cung lao 

động đáp ứng được nhu cầu dự báo và giúp các công ty trong các vấn đề liên quan 

đến tuyển dụng.  

Bên cạnh đó, cơ quan này phải giám sát các chương trình đào tạo lao động 

để đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết và nhu cầu của ngành. Xin ý kiến 
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của ngành và thúc đẩy trao đổi sẽ giúp các cơ sở này xây dựng chương trình dạy 

nghề phù hợp. Đáp ứng đúng nhu cầu của ngành sẽ giúp tránh tình trạng lãng phí. 

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực phải tham gia các sự kiện với người tìm việc 

làm, tiến hành quảng bá để thu hút nhân tài cũng như triển khai các cơ chế khuyến 

khích thu hút nhân tài chất lượng cao. Cơ quan này cũng sẽ thúc đẩy điều chỉnh quy 

định như về nhà ở nhằm đảm bảo quá trình nhập cư diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, 

cơ quan này cần phải phối hợp với các sở ban ngành khác để đảm bảo người nhập 

cư không gặp phải các vấn đề về an sinh xã hội như giáo dục và y tế. 

III. GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Các giải pháp về môi trường 

Để thực hiện mục tiêu hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, gìn giữ và sử dụng hợp lý, 

hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn, duy trì hệ sinh thái địa phương 

và đa dạng sinh học vốn có trên địa bàn tỉnh, chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, cần thực hiện đồng thời các biện pháp sau: 

a). Tăng cường năng lực quản lý môi trường 

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường 

các cấp, sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách 

công tác bảo vệ môi trường. 

Tăng cường nguồn vốn ngân sách phân bổ cho kinh phí sự nghiệp môi 

trường hàng năm, hỗ trợ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 

mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, xác định bồi 

thường thiệt hại về môi trường, quan trắc hiện trạng môi trường và các đề tài, dự 

án về môi trường, đa dạng sinh học. 

Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chức sắc 

tôn giáo trong hoạt động bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; phối hợp với các 

địa phương lân cận nằm trên lưu vực hệ thống sông nhằm giải quyết các vấn đề 

môi trường liên vùng. 

Tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên 

quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt chú ý tập trung cải tiến, đổi mới biện pháp, 

hình thức tuyên truyền, phổ biến, truyền thông pháp luật nhằm tạo sự thu hút đối 

với cán bộ và nhân dân. 

Tăng cường và sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công 

nghệ vào nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ để làm luận cứ khoa học 

về công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Tiếp nhận công nghệ mới, tiên tiến về 

phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các 

nguồn tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng, 

sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, tái tạo. 
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b). Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường. Hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, các chế tài phù hợp về quản lý môi trường và đô thị trên địa bàn 

thành phố theo hướng quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm bảo vệ môi trường, 

quản lý đô thị của các tổ chức, cá nhân. 

- Triển khai các hướng dẫn, qui định về kiểm soát ô nhiễm và cấp giấy 

phép môi trường.  

- Nâng cao hiệu lực thi hành luật BVMT và các văn bản luật khác có liên 

quan gồm: Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài 

nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên biển… 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về môi trường. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi 

trường. 

- Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích BVMT của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như đẩy mạnh việc áp dụng các mô hình sản xuất 

sạch hơn, ít phát thải, tái chế và tái sử dụng chất thải, tiết kiệm năng lượng, sử 

dụng năng lượng sạch.… 

- Triển khai các hướng dẫn, qui định về kiểm soát ô nhiễm và cấp giấy 

phép môi trường.  

- Tổ chức theo dõi, đánh giá và dự báo thường xuyên diễn biến hiện trạng 

môi trường, xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của địa phương 

nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho công tác BVMT, các chương trình kinh tế - 

xã hội. 

c). Hỗ trợ, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường 

Đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để đối với 02 cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng 

cường kiểm tra phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới 

phát sinh, các dự án ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương để đưa vào danh 

mục phải xử lý triệt để. 

Triển khai thực hiện di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong khu dân cư 

vào các khu, cụm công nghiệp; ban hành chính sách hỗ trợ di dời để khuyến khích 

các cơ sở sản xuất di chuyển vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. 

d). Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình các 

điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh; các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn phát 

sinh điểm nóng môi trường: các khu công nghiệp, khu vực xử lý rác thải tập 
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trung, làng nghề, cảng cá; tăng cường kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, các phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường; chủ động phối hợp, thông tin kịp thời cho cơ 

quan cấp trên, cơ quan báo chí về các vấn đề đang được dư luận xã hội đặc biệt 

quan tâm, qua đó góp phần định hướng đúng dư luận, tránh các thông tin không 

đầy đủ, tin đồn thất thiệt gây mất lòng tin của nhân dân với các cơ quan quản 

lý nhà nước, cũng như chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh theo thẩm quyền; đặc biệt chú trọng đến các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, các cơ sở sản xuất phát sinh nhiều nước thải, khí thải, 

chất thải độc hại; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả biện 

pháp đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời các cơ sở theo quy 

định của pháp luật. 

Quy hoạch, xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu sản 

xuất, làng nghề, phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Đẩy nhanh 

việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu đông dân 

cư, các khu vực nhạy cảm về môi trường. 

Các dự án cần được đầu tư đồng bộ về môi trường. Tăng cường giám sát 

công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án từ khâu xem xét phê duyệt đến xây 

dựng và trong suốt quá trình hoạt động; kiên quyết không chấp thuận đầu tư các 

dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường cao nằm trong hoặc gần các khu 

dân cư, khu vực nhạy cảm về môi trường. 

Lồng ghép bảo vệ môi trường trong các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của 

từng ngành, từng địa phương để thực hiện, không tách rời kế hoạch bảo vệ môi 

trường với kế hoạch phát triển của ngành, địa phương. 

e). Tăng cường tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận phải được thực hiện một cách 

chủ động, tiến hành đồng thời các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện môi trường, trong đó phòng ngừa là trọng tâm. 

Nguồn lực tài chính cho công tác BVMT được dựa trên cơ sở phát huy nội 

lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa hỗ trợ từ các nguồn khác nhau, bao gồm:  

- Nguồn vốn từ ngân sách trung ương: theo kế hoạch dài hạn, hàng năm, 

các chương trình BVMT được phê duyệt; 

- Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh: theo kế hoạch dài hạn, hàng năm, các 

chương trình BVMT được phê duyệt. 

- Nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 
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- Nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế (vốn tài trợ, ODA). 

- Nguồn vốn từ nhân dân (đóng góp tự nguyện). 

- Nguồn vốn từ áp dụng các công cụ kinh tế: thu phí BVMT đối với nước 

thải, phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản… 

Căn cứ nội dung phương án bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các dự án ưu tiên được phê duyệt, các Sở, ngành, 

đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao nhiệm vụ, dự án, 

xây dựng nội dung, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ 

sở xác định và bố trí kinh phí, trong đó phân định rõ các dự án thuộc chức năng, 

nhiệm vụ thường xuyên của các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện bố trí trong dự toán đã được giao hàng năm để thực hiện. 

f). Tăng cường bảo vệ môi trường trong hoạt động nông nghiệp, nông 

thôn và bảo tồn đa dạng sinh học 

Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong nông 

nghiệp; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn nông dân xử 

lý, tiêu hủy các chất thải từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời, đẩy mạnh 

công tác thanh, kiểm tra, tiêu hủy các hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu, không 

rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng 

hóa chất trong canh tác, chất kích thích, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (đặc biệt 

là trên thanh long và rau xanh), sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học 

không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; nhân rộng các mô 

hình canh tác bền vững, bảo vệ môi trường, an toàn sinh học trong trồng trọt và 

chăn nuôi. Thực hiện các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, 

bền vững do các dự án tài trợ. 

Tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp tuần tra bảo vệ rừng, tăng cường 

truy quét các trọng điểm phá rừng và khu vực giáp ranh nhằm hạn chế thấp nhất 

thiệt hại về tài nguyên rừng. Thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ 

rừng. Huy động đa dạng các nguồn lực để đẩy mạnh trồng rừng, trồng cây phân 

tán theo kế hoạch gắn với nâng cao chất lượng rừng; Tích cực thực hiện các 

Chương trình, dự án về giảm phát khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng 

và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các 

hành vi săn bắn, khai thác, tàng trữ và mua bán động, thực vật hoang dã, quý, 

hiếm trái phép. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân về bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản gắn với tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và 

ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản bằng các phương 

pháp, công cụ mang tính hủy diệt nguồn lợi, môi trường. 
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Tranh thủ các nguồn vốn trong nước, vốn của các nhà tài trợ quốc tế, để 

xây dựng các công trình cấp nước trên địa bàn liên xã, liên huyện đảm bảo phát 

triển ổn định và bền vững. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và trách 

nhiệm giữa các ngành, địa phương của tỉnh trong việc thực hiện đạt các mục tiêu 

của Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Triển khai thực 

hiện thường xuyên Bộ chỉ số theo hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của 

UBND tỉnh. Đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu thực tế về công tác quản lý vận hành các công trình cấp nước có quy mô ngày 

càng lớn, kỹ thuật công nghệ theo hướng tiên tiến. Đầu tư và ứng dụng các tiện 

ích về công nghệ thông tin và viễn thông (SMS) trong công tác quản lý, vận hành 

các công trình cấp nước; đẩy mạnh việc áp dụng Chương trình GIS và Chương 

trình tự động hóa SCADA phục vụ công tác quản lý, giám sát thường xuyên hoạt 

động của các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phát triển làng nghề nông 

thôn. Khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải, khí thải, phát triển công nghệ phòng chống ô nhiễm môi trường tại các 

làng nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất nâng cấp, đầu tư công 

nghệ mới theo hướng sản xuất sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Bảo vệ nghiêm ngặt các Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Tà Kóu, Khu bảo 

tồn biển Hòn Cau gắn với tăng cường quản lý hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển. 

g). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về 

công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao y thức và trách nhiệm bảo vệ môi 

trường từ các cấp chính quyền, các hộ đoàn thể và cho toàn dân. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong 

việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp; tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; 

nâng cao nhận thức của ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và cộng đồng về tầm quan trọng 

của BVMT, sự cần thiết phải đánh giá tác động môi trường của các dự án, nhà 

máy và xây dựng các hệ thống xử lý chất thải. 

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, huy động cao nhất sự 

tham gia của xã hội vào công tác bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi 

trường vào hoạt động của khu dân cư, cộng đồng dân cư. 

Công tác quy hoạch môi trường được đặc biệt chú ý là công việc gắn kết, 

lồng ghép vấn đề môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.    

Phát huy hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong 

việc nâng cao nhận thức cộng đồng đối với BVMT; Thành lập tổ cộng đồng tự 
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quản về BVMT để giám sát môi trường hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại các khu vực sản xuất tập trung. 

2. Các giải pháp về khoa học và công nghệ 

Các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ cần được thực hiện tổng thể từ 

việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, phát triển thị 

trường công nghệ, chú trọng hợp tác quốc tế, cùng với các giải pháp về vốn đầu tư, về 

nguồn nhân lực tạo ra nhóm giải pháp cơ bản nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực vào thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm tới, 

các giải pháp khoa học công nghệ của tỉnh hướng vào các mục tiêu: 

Bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị: Thu hút các ngành công 

nghiệp, nông nghiệp và công đoạn sản xuất giá trị sản phẩm công nghệ cao và 

sản phẩm ứng dụng công nghệ cao như: thu hút đầu tư vào các nhà máy chế biến 

nông sản, sản xuất linh kiện, thiết bị phục vụ công nghiệp năng lượng; mở rộng 

ngành chế biến thực phẩm để hỗ trợ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản quy mô 

công nghiệp; khai thác khoáng sản bằng công nghệ sạch hơn. Các hoạt động sản 

xuất này yêu cầu công nghệ sạch hơn, năng suất cao hơn và góp phần nâng cao 

tay nghề kỹ thuật đối với nhân lực địa phương. 

Tăng năng suất và hiệu quả của các hoạt động kinh tế xã hội hiện tại theo 

hướng phát triển bền vững: Đẩy mạnh ứng dụng và cải tiến khoa học công nghệ 

thay vì tăng lao động cơ học, vốn và tài nguyên thiên nhiên như áp dụng các kỹ 

thuật canh tác hiện đại có thể tăng sản lượng nông nghiệp thay vì tăng lực lượng 

lao động hay diện tích canh tác; công nghệ số có thể giúp doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và kết nối hiệu quả với khách hàng; giải pháp chính quyền điện tử, 

chính quyền số sẽ nâng cao hiệu quả của chính quyền nhờ giảm bớt thời gian trình 

nộp và xử lí hồ sơ. 

Đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục và nâng cao mức sống với chi phí thấp: 

Áp dụng các giải pháp dựa trên công nghệ như các trạm y tế di dộng, tổng đài y 

tế và các lớp học điện tử sẽ giúp Bình Thuận cung cấp các dịch vụ y tế và giáo 

dục cho người dân với chi phí hoạt động thấp hơn, đồng thời phục vụ được nhiều 

nhóm dân cư, kể cả tại vùng sâu vùng xa, hải đảo, chỉ cần nơi đó được phủ sóng 

thông tin viễn thông mạng 4G, 5G. Những dịch vụ này cần được hỗ trợ bằng các 

dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe trực tiếp chất lượng cao. 

Bảo vệ môi trường hiệu quả hơn: Ứng dụng công nghệ thân thiện với môi 

trường trong các quá trình sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu được tác động 

tiêu cực lên môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, 

thân thiện môi trường trong những ngành có lợi thế như khai thác, chế biến 

khoáng sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Một trong những vấn đề mấu chốt để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng 
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khả năng cạnh tranh là không ngừng đổi mới công nghệ. Trong những năm tới 

tỉnh nên tập trung vào các khâu trọng yếu, các chương trình phát triển và ứng 

dụng, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển nông thôn. Dưới đây 

là một số chương trình khoa học công nghệ cụ thể: 

a). Các chương trình nghiên cứu khoa học tự nhiên  

- Điều tra cơ bản, khảo sát nghiên cứu các nguồn tài nguyên (khoáng sản, 

nước, đất, lâm nghiệp, thủy sản);  

- Các giải pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên;  

- Khảo sát các nguồn gen quý và xây dựng chính sách khai thác;  

- Điều tra, đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm.  

- Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bằng 

cách phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ hoạt động phát triển kinh tế 

- xã hội.  

b). Các chương trình nghiên cứu khoa học xã hội  

- Nghiên cứu mô hình kinh tế, mô hình nông thôn mới;  

- Nghiên cứu mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; 

- Nghiên cứu mô hình đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động đáp ứng 

yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh; 

- Nghiên cứu các biện pháp, chính sách giảm nghèo;  

- Nghiên cứu, đánh giá tác động tiêu cực của hiện đại hóa và đô thị hóa tới 

sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh; các giải pháp cơ chế chính 

sách để khắc phục những tác động này… 

c). Các chương trình khoa học công nghệ trong phát triển công nghiệp  

Thành lập các công ty khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm công 

nghệ cao, đặc biệt những sản phẩm nằm trong danh mục ưu tiên.  

Hình thành các trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ ngành khai khoáng 

và bảo vệ môi trường.  

Các biện pháp chính sách bao gồm: Ban hành những tiêu chuẩn nghiêm 

ngặt cho các nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản nhằm giảm thiểu tác động 

tới môi trường; Khuyến khích đầu tư vào những ngành công nghệ cao phù hợp 

với tỉnh như sản xuất điện, năng lượng, sản xuất, lắp ráp thiết bị năng lượng, chế 

biến thực phẩm công nghệ cao phục vụ nuôi trồng thủy sản, áp dụng những 

phương thức ít có tác động tới môi trường. 
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d). Các chương trình khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp 

và nông thôn  

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao cho trồng 

trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Nghiên cứu cải tiến và tạo giống mới cây 

trồng: Thanh long, bông vải, cao su, điều và cây lâm nghiệp (rừng kinh tế và kết 

hợp kinh tế - đặc dụng phù hợp với điều kiện khô hạn dài ngày và diện tích đồi 

cát lớn của tỉnh) và con nuôi phù hợp điều kiện sinh thái địa phương nhằm nâng 

cao năng suất (các giống tôm, hải sản quý của tỉnh, sinh vật biển, phát triển đàn 

lợn có tỷ lệ nạc cao, bò sin hóa, chủ động sản xuất giống gà công nghiệp...). 

Hiện đại hóa nông nghiệp bằng sản xuất quy mô lớn các sản phẩm giá trị 

cao. Tăng cường đầu tư phát triển các cơ sở và trang thiết bị chế biến sản phẩm 

sau thu hoạch trong nông nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm có thế mạnh của 

tỉnh như: thanh long, điều... nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế biến 

thủy sản, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của 

sản phẩm và bảo vệ môi trường. 

Hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao, các trung tâm ươm tạo 

giống cây trồng, vật nuôi công nghệ cao phục vụ nông-lâm-thủy sản. Xây dựng 

nông thôn mới nhằm tăng sản lượng và thu nhập cho người nông dân. 

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước; chống nhiễm mặn 

nguồn nước, đất nông nghiệp; ngăn chặn hoang mạc hóa. 

e). Các chương trình khoa học công nghệ trong ngành dịch vụ: 

Nghiên cứu về các vấn đề cụ thể của ngành du lịch Bình Thuận liên quan 

đến các điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh (Du lịch).  

Nghiên cứu sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong quảng bá du 

lịch, như xây dựng một trang web tầm cỡ quốc tế quảng bá về tiềm năng du lịch 

và đầu tư của Bình Thuận phục vụ các hoạt động kinh doanh và xúc tiến du lịch. 

Nghiên cứu phát triển các dịch vụ tài chính, các biện pháp kiểm tra, các rào 

cản kỹ thuật (Thương mại). 

Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kết hợp với du lịch 

nghỉ dưỡng nhằm tạo ra các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Nghiên cứu giải quyết 

các vấn đề sức khỏe phát sinh từ các ngành nghề, các điều kiện đặc trưng của địa 

phương, như các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường, các làng nghề truyền 

thống, các vấn đề sức khỏe phát sinh do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.... 

f). Đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, hạ tầng 

chuyển đổi số 

Khuyến khích doanh nghiệp và người dân Bình Thuận sử dụng công nghệ, 
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thiết bị số hóa để giải quyết các thủ tục hành chính và các dịch vụ công trên môi 

trường số 

Ưu tiên đầu tư và thực hiện các dịch vụ chính quyền số. 

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi số trong cung cấp các 

dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân. 

g). Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ  

Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trong điều tra khảo sát, đánh giá 

và sử dụng tài nguyên nhiên liệu. 

h). Tăng cường sự hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế 

Tăng cường sự hợp tác với các địa phương trong nước, với quốc tế nhất là 

các nước trong khu vực và các nước tiên tiến có tiềm lực khoa học công nghệ cao 

nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh. 

Mở rộng hình thức liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất với cơ quan nghiên 

cứu ứng dụng khoa học và trường đại học nhằm đưa khoa học và công nghệ vào 

thực tế cuộc sống. 

i). Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa học có trình độ cao  

Có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa học có trình độ cao nhằm thu 

hút và duy trì đội ngũ cán bộ trình độ cao, đẩy nhanh hơn việc đưa khoa học, công 

nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

IV. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, LIÊN KẾT PHÁT 

TRIỂN  

1. Các giải pháp chung 

Sự phát triển của Bình Thuận gắn liền với sự phát triển của vùng, quốc gia 

và quốc tế. Do vậy, để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh không thể không có sự liên 

kết với các địa phương có liên quan trong phát triển, tổ chức không gian phát triển 

các ngành, lĩnh vực có tính chất liên vùng, liên khu vực như hạ tầng, công nghiệp, 

du lịch... Để thực hiện liên kết phát triển có hiệu quả, tỉnh cần thực hiện các biện 

pháp sâu: 

(1). Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các tỉnh, thành phố khác 

trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của nhau để cùng phát triển, hai bên cùng 

có lợi trên một số lĩnh vực: 

- Phối hợp với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong việc phát triển 

kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc, hợp tác phát 

triển công nghiệp năng lượng (điện gió, điện mặt trời) khai khoáng, khai thác, sử 

dụng hệ thống cảng Bình Thuận một cách hiệu quả. 

- Phối hợp trong việc phát triển du lịch: phối hợp phát triển du lịch Bình 
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Thuận với du lịch các địa phương khác trong vùng, đặc biệt là với tam giác phát 

triển du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Lâm Đồng trong việc xây dựng các 

tuyến, điểm du lịch. 

- Phối hợp với các địa phương ven biển, với các lực lượng đánh bắt hải sản 

ngoài khơi trong việc chế biến hải sản, xây dựng và khai thác các trung tâm hậu 

cần nghề cá. 

- Phối hợp với các tỉnh lân cận trong việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. 

- Phối hợp với các địa phương trên hành lang kinh tế Bắc - Nam của quốc 

gia để tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh, đồng thời 

tìm kiếm thị trường cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp, 

nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. 

- Tỉnh Bình Thuận cùng với các tỉnh và thành phố khác giúp đỡ, hỗ trợ 

trong các lĩnh vực đầu tư, kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án mà trong quy hoạch 

các địa phương có liên quan. Cụ thể: kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 

của các địa phương có thể tham gia đầu tư xây dựng hợp tác và kêu gọi đầu tư 

đến các khu công nghiệp, các khu du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hoặc 

làm dịch vụ phục vụ khu công nghiệp. 

(2). Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tính cạnh tranh, 

liên kết phát triển giữa các ngành, lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, 

năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, tạo dựng một môi trường sản xuất kinh 

doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. 

(3). Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong đăng ký bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ; khuyến khích phát 

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề nông thôn. 

2. Giải pháp liên kết, phối hợp đối với từng vùng, khu vực  

2.1. Hợp tác, liên kết với các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ và 

duyên hải miền Trung 

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong vùng và các tỉnh 

lân cận, đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của từng 

địa phương trong vùng, hình thành các đề án liên kết vùng cho các ngành lĩnh 

vực, đặc biệt liên kết phát triển cơ sở hạ tầng, liên kết phát triển du lịch và liên 

kết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, trong đó chú trọng đến các sản phẩm 

truyền thống là thế mạnh của từng địa phương nhằm chủ động khai thác lợi thế 

về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư, tranh thủ hỗ trợ từ Trung ương nhằm đẩy 

nhanh tốc độ phát triển kinh tế -  xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của từng địa 

phương trong vùng. Cụ thể:  

- Hợp tác xúc tiến đầu tư, hợp tác xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi 
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trong thu hút đầu tư để tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và không cần 

thiết giữa các tỉnh/thành trong khu vực. 

- Hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển công nghiệp chế biến, phát 

triển các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu và xây dựng thương hiệu tập thể cho sản 

phẩm, phối hợp trong việc mở rộng thị trường, để tránh tình trạng thừa năng lực 

chế biến hoặc thiếu nguyên liệu, lao động...  

- Trong đó tăng cường liên kết (đặc biệt là với tỉnh Ninh Thuận) trong phát 

triển nông nghiệp, du lịch, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường và biến đổi 

khí hậu, an ninh-quốc phòng-biển đảo… 

- Hợp tác xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn, hệ thống cấp nước, 

điện... quy mô vùng, các tuyến giao thông liên tỉnh.  

- Phối hợp hình thành các tour du lịch nhằm khai thác các lợi thế so sánh 

và đặc thù riêng của mỗi địa phương.  

- Phối hợp trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, rừng, biển. 

2.2. Hợp tác, liên kết với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ 

Đối với các tỉnh/thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

(KTTĐPN), Bình Thuận cần tăng cường liên kết trên các lĩnh vực chủ yếu sau: 

- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; 

- Xúc tiến thương mại và đầu tư; 

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

- Xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng; 

- Phát triển nhân lực, bao gồm đào tạo và sử dụng lao động; 

- Phát triển ngành y tế, khám chữa bệnh và nghiên cứu y học; 

- Phát triển công nghiệp (cung cấp nguyên liệu, xây dựng các khu, cụm 

công nghiệp...); 

- Cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội cho vùng phục 

vụ cho công tác dự báo, thu hút đầu tư và phối hợp phát triển; 

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

2.3. Hợp tác, liên kết với các tỉnh vùng Tây Nguyên 

Tỉnh Bình Thuận cần hợp tác với một số địa phương trong và ngoài nước 

trong “Liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam 

bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia” để tạo nên vùng 

du lịch hấp dẫn du khách. Bình Thuận là cửa ra biển gần nhất của các tỉnh khu 
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vực Tây Nguyên do vậy việc liên kết phát triển với vùng này là rất quan trọng. 

Hướng hợp tác, liên kết giữa Bình Thuận với các tỉnh vùng Tây Nguyên tập trung 

vào các lĩnh vực sau: 

- Hợp tác phát triển hạ tầng giao thông kết nối từ khu vực Tây Nguyên với 

các tuyến giao trục giao thông Bắc - Nam chạy qua địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

- Hợp tác trong khai thác hạ tầng cảng biển và hạ tầng dịch vụ logistic trên 

địa bàn, trong đó tập trung vào các cảng khu vực Sơn Mỹ, Phan Thiết và cảng 

Vĩnh Tân. 

- Hợp tác phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển nhằm thu hút lượng 

khách du lịch từ các tỉnh vùng Tây Nguyên, hình thành các tuyến, tour du lịch kết 

hợp biển và núi rừng Tây Nguyên. 

- Hợp tác phát triển công nghiệp: Bình Thuận có thể hợp tác với các tỉnh 

vùng Tây Nguyên để tận dụng nguồn nguyên liệu cho phát triển các ngành công 

nghiệp tập trung, quy mô lớn của tỉnh. 

V. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, 

NÔNG THÔN  

1. Triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

phục vụ quản lý phát triển đô thị 

Đây là phương pháp hết sức tiên tiến, hiện đại, là giải pháp quan trọng giúp 

đảm bảo thực hiện quản lý quy hoạch trên toàn tỉnh và trong từng đô thị một cách 

đồng bộ, khoa học, chính xác, tránh được những vấn đề bất cập của cách thức đo 

vẽ nền lẻ tẻ để phục vụ cho từng dự án phát triển như hiện nay.  

Với phương cách thực hiện như hiện nay ở các đô thị của Bình Thuận và 

rất nhiều nơi trên cả nước, khả năng khớp nối giữa các dự án, đặc biệt là về cao 

độ san nền là vô cùng khó khăn, đôi khi là không thực hiện được. Điều này sẽ 

làm nảy sinh rất nhiều vấn đề trong quá trình phát triển đô thị. 

Đầu tư cho hệ thống thông tin địa lý quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị 

đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, đòi hỏi có nguồn nhân lực với năng lực phù hợp, 

song lại giúp tiết kiệm những khoản kinh phí rất lớn chi cho công tác đo đạc bổ 

sung bản đồ sau những khoảng thời gian vài năm thực hiện, tiết kiệm rất nhiều 

chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giúp cho thông tin quy hoạch được quản lý 

đồng bộ, cập nhật thường xuyên, công khai, hỗ trợ rất nhiều cho các nghiên cứu 

và quyết định về phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề quan trọng của một chính 

phủ điện tử, một xu hướng tất yếu phải đi đến của các xã hội hiện đại.  

GIS sẽ giúp cho quá trình trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện giữa các 

cơ quan chính quyền hiệu quả hơn. 
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2. Giải pháp về đất đai phát triển đô thị và khu vực nông thôn 

2.1. Giải pháp “điều chỉnh đất đai”  

Nên có dự án nghiên cứu quy trình, giới thiệu đến người dân mô hình “điều 

chỉnh đất đai” là mô hình rất thành công ở Nhật Bản.  

“Điều chỉnh đất đai” là phương pháp phát triển đất do một nhóm chủ sở 

hữu đất đai (hoặc những người có quyền sử dụng đất) phối hợp để kết hợp đất đai 

của riêng mỗi người và phân chia lại cho từng người theo quy hoạch đô thị nhằm 

thực hiện được các yêu cầu như quy hoạch đề ra như: xây dựng hệ thống hạ tầng, 

xây dựng vườn hoa, trường học…. Không có ai phải tái định cư di chuyển đến 

khu vực khác mà chỉ thay đổi di chuyển trong phạm vi dự án phù hợp với quy 

hoạch và nhận được diện tích đất mới có thể nhỏ hơn diện tích ban đầu nhưng 

thường có giá trị cao hơn gấp nhiều lần. Với mô hình này, các đồ án quy hoạch 

có thể được thực hiện bởi chính những người dân đang sống trong phạm vi đồ án 

chứ không chỉ thụ động chờ bị giải tỏa tái định cư đến một chỗ mới với nhiều yếu 

tố bất định. 

Phương pháp “Điều chỉnh đất đai” không chỉ giúp tạo quỹ đất xây dựng cơ 

sở hạ tầng (cả hạ tầng xã hội) mà còn giúp quy định quản lý sử dụng đất và các 

công trình hạ tầng một cách toàn diện. 

Có thể áp dụng phương pháp “Điều chỉnh đất đai” ở cả khu vực nội thị cũ 

với mật độ xây dựng không quá dày đặc và chưa quá kiên cố và đặc biệt là ở các 

khu vực dự kiến phát triển mới nơi quỹ đất mỗi chủ thể đang sử dụng là khá lớn. 

Các mục tiêu quy hoạch không chỉ có thể thực hiện bởi các nhà đầu tư phát triển 

bất động sản mà có thể thực hiện bởi các cộng đồng dân cư trên cơ sở những 

nguyên tắc nhất định.  

Phương pháp “Điều chỉnh đất đai” không đòi hỏi chi phí giải phóng mặt bằng. 

2.2. Giải pháp đảm bảo quỹ đất phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn 

 Điều chỉnh các quy hoạch cấp Tỉnh: dựa trên các nội dung ưu tiên phát 

triển mạng lưới đô thị, cần thiết rà soát, cập nhật và điều chỉnh các quy hoạch 

ngành để đảm bảo tính phù hợp thực hiện mục tiêu phát triển mạng lưới đô thị 

toàn Tỉnh như: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH, quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất... 

Để đảm bảo quỹ đất xây dựng đô thị dự kiến, rà soát và điều chỉnh quy 

hoạch chung đô thị, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để 

xác định các vùng ranh giới kiểm soát phát triển đô thị, đảm bảo quỹ đất xây dựng 

đô thị trong tương lai. 

Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quản lý phát triển đô 
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thị chặt chẽ theo quy chế, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

Phổ biến kiến thức, thông tin quy hoạch rộng rãi, và khuyến khích đóng 

góp ý kiến, để chính quyền, nhà quy hoạch biết đối thoại, lắng nghe và đến gần 

với người dân hơn. Kế hoạch xây dựng ngắn hạn cần phù hợp với các kỳ bầu cử 

Đảng và chính quyền nhằm nhận được nhiều hơn các ý kiến đóng góp, đồng thời 

cũng giúp các thể chế này cam kết và cụ thể hoá hơn chương trình hành động cụ 

thể đối với phát triển đô thị. Hàng năm cần có các cuộc họp giữa cơ quan quản lý 

quy hoạch, cơ quan lập qui hoạch, chính quyền địa phương và các bên liên quan 

(nhà đầu tư, người dân trong khu qui hoạch) để đánh giá đúng sai, tiến độ thực 

hiện và biện pháp bổ sung khắc phục.  

Tăng cường phân cấp lập, xét duyệt, điều chỉnh và kiểm soát quy hoạch đô 

thị. Song song với việc tăng nhiều quyền hạn hơn cho chính quyền địa phương, 

trách nhiệm giải trình cũng phải làm rõ hơn. Đặc biệt là cần phải thắt chặt hơn 

nữa chế tài trong kiểm soát quy hoạch. Một quy hoạch thành phố dù được chuẩn 

bị hiệu quả nhất cũng sẽ không có tác dụng nếu các chiến lược đề ra không có 

những chế tài thực hiện.  

Các khu đất dự trữ cho nhu cầu dự kiến phát triển cơ sở hạ tầng có thể được 

triển khai dần khi cần thiết. Ví dụ như một con đường nhánh được thiết kế cho 6 làn 

xe có thể chỉ cần xây ban đầu với 2 làn và mở rộng khi mức độ giao thông tăng lên. 

Sự phát triển các khu vực ven đô cũng đưa đến nhiều thách thức đặc biệt. 

Phương án lý tưởng nhất là hạ tầng xây dựng đi trước sự phát triển công nghiệp, 

thương mại và nhà ở hoặc ít nhất vào đúng thời điểm. Tuy nhiên, rất khó huy 

động nguồn tài chính cần thiết khi có nhu cầu. Duy trì công tác bảo vệ đường xá 

và đất dự trữ trong suốt một thời gian dài cũng là một thách thức.  Để giải quyết 

những vấn đề này điều quan trọng là: Tất cả các hình thức quy hoạch đều phải 

liên kết với nhau; các quy hoạch/kế hoạch cần đánh giá thực tế mức độ tài chính 

có thể sẵn có cho phát triển cơ sở hạ tầng; và cung cấp tài chính theo thứ tự ưu 

tiên. Đối với các thành phố, việc xây dựng tổ chức thể chế có hiệu quả nhằm quản 

lý sự phát triển ở các vùng ven đô sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng. 

Cải thiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, phân bổ, 

quyền sử dụng đất và kiểm soát đất thông qua: Lồng ghép tốt hơn quy hoạch sử 

dụng đất với quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch không 

gian; Cải cách quy trình đấu thầu trong việc phân bổ đất; Đảm bảo rằng giá trị đất 

đai thể hiện giá cả thị trường; Tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý đất 

đai; Hỗ trợ việc áp dụng các cơ chế phát triển đất theo luật pháp.  

Thúc đẩy việc chuyển nhượng đất đai hiệu quả bằng cách xóa bỏ bớt những 

rào cản hành chính không cần thiết. Đảm bảo việc áp dụng các nguyên tắc kinh 

tế thị trường trong việc sử dụng, phân bổ và chuyển nhượng đất. 
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2.3. Giải pháp về quy hoạch, phát triển các khu đô thị, điểm dân cư mới 

Điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị: Tỉnh Bình Thuận là một tỉnh có 

nhiều biến động tích cực về phát triển kinh tế và động lực phát triển đô thị. Cần 

điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung được lập đã lâu, đã đến thời hạn điều chỉnh 

quy hoạch để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1//2.000: Đến năm 2030, có thể không phải tất 

cả diện tích đất quy hoạch xây dựng đô thị đều được lấp đầy, nhiều diện tích đất 

tại thời điểm đó dù đã được dự báo chuyển sang loại đất xây dựng đô thị nhưng 

vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc đang hoàn thiện, chưa có người sử 

dụng. Tuy nhiên để phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị cần phủ kín quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1//2.000 cho các khu đất đã được quy hoạch chung xây dựng 

xác định là đất xây dựng đô thị. 

Các khu đô thị mới cần tuân theo các yêu cầu về phân khu chức năng đã được 

xác định trong quy hoạch chung và trong các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, đặc 

biệt là phân khu chức năng đối với các khu công viên cây xanh, các trung tâm giáo 

dục đào tạo, các khu du lịch, dịch vụ, công nghiệp… Tuy nhiên, các quy hoạch này 

cần có tính chiến lược và ít áp đặt. Cần có các quy định về quản lý xây dựng kèm theo 

các đồ án đảm bảo tính linh hoạt, khả năng phản ứng nhanh chóng với các tín hiệu thị 

trường. Thu hút đầu tư trong nền kinh tế thị trường toàn cầu đòi hỏi các đô thị phải có 

khả năng tự điều chỉnh nhanh chóng các quy hoạch trong khuôn khổ chiến lược tổng 

thể nhằm thích ứng với yêu cầu của các nhà đầu tư, đảm bảo khả năng cạnh tranh có 

hiệu quả. Các khu đô thị mới cần được xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, 

đáp ứng được nhu cầu của tương lai lâu dài. 

VI. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT THỰC 

HIỆN QUY HOẠCH  

Để có nhận thức đúng đắn về quy hoạch, cũng như để bản quy hoạch từng 

bước đi vào cuộc sống, biện pháp đầu tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng là điều 

hành và tổ chức thực hiện quy hoạch. Quy hoạch chỉ có thể được thực hiện tốt 

trên cơ sở được quản lý tốt gắn liền với những tiến bộ trong cải cách hành chính. 

Dưới đây là các giải pháp chính. 

1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

Hiện nay, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh qua chỉ số PAPI 

của tỉnh Bình Thuận đang nằm ở top dưới so với các tỉnh, thành phố trong cả 

nước. Do vậy, để có thể cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực cạnh 

tranh, tỉnh cần thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong 

đó tập trung vào các giải pháp sau: 

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn 

tỉnh; Thực hiện tốt việc phân cấp, phân nhiệm, làm rõ chức năng nhiệm vụ của 

các cơ quan, của các cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu các cơ quan quản 
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lý nhà nước. 

- Tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý từ cấp cơ sở cả về nhân 

lực, cơ sở vật chất và ứng dụng các biện pháp công nghệ mới trong quản lý. 

- Xây dựng nền hành chính điện tử, hành chính số. 

- Rà soát, ban hành lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của các cơ quan, đơn vị nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lắp về 

chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. 

- Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh 

để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của Nhà 

nước về cải cách hành chính; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại 

chúng trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan phụ trách xử lý khiếu nại, tố cáo 

từ người dân để củng cố hoạt động của bộ máy từ bên trong. Kiểm soát tham 

nhũng cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị mà Bình Thuận cần đặt ra để 

ổn định chính trị, tạo niềm tin cho người dân và từ đó mới có thể thu hút được 

các nhà đầu tư lớn và có uy tín trong và ngoài nước.  

- Cải thiện hiệu quả của Trung tâm một cửa, cung cấp các dịch vụ hành 

chính nhanh chóng, tiện lợi cho người dân; trang bị các thiết bị đo lường sự hài 

lòng của người dân để vừa tạo cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động, vừa tăng trách 

nhiệm phục vụ nhân dân đối với các cán bộ làm việc tại đây, tránh các biểu hiện 

gây khó dễ, đòi hỏi người dân và doanh nghiệp. 

2. Thường xuyên cập nhật, cụ thể hoá các nội dung quy hoạch 

Cụ thể hóa quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm. Nội dung của kế hoạch 5 

năm phải thể hiện được tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, cụ thể hoá 

được các mục tiêu quy hoạch, lấy các mục tiêu quy hoạch làm cơ sở. Các kế hoạch 

hàng năm phải phù hợp với kế hoạch 5 năm. Trong tổ chức và thực hiện quy hoạch, 

vấn đề phân chia giai đoạn để thực hiện là vô cùng quan trọng. Mục đích của phân 

chia giai đoạn là tạo ra những bước đi phù hợp cho từng kế hoạch 5 năm. 

Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan triển khai thực hiện quy 

hoạch. Thực hiện quy hoạch này là trách nhiệm của mọi ngành mọi cấp. 

Tiến hành bổ sung điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch, 

các tài liệu cơ bản, chính xác các nguồn tài nguyên làm cơ sở chắc chắn cho các 

nghiên cứu phát triển chi tiết. Thực hiện các quy hoạch chi tiết có liên quan theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch. 

3. Tăng cường phối hợp thực hiện quy hoạch 

Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế và tổ chức không gian phát triển 

kinh tế của tỉnh Bình Thuận phải được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có 

sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Ủy 

ban nhân dân tỉnh nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các 
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các cấp, các ngành trong tỉnh. 

Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận có quan hệ chặt chẽ với sự 

phát triển kinh tế - xã hội cả nước và đặc biệt là Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Trong quá trình thực 

hiện quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa 

phương trong các vùng nêu trên, thực hiện tốt cơ chế điều phối phát triển Vùng, 

tuân thủ sự chỉ đạo của trung ương về phát triển các Vùng kinh tế.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch 

Sau khi phê duyệt, quy hoạch trở thành văn kiện có tính chất pháp lý làm 

cơ sở cho các hoạt động phát triển trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. 

Các cấp uỷ Đảng thông qua hệ thống của mình cần phải có đủ thông tin để kịp 

thời phát hiện vấn đề và có ý kiến chỉ đạo. Hội đồng nhân dân các cấp đại diện 

cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực hiện quy hoạch. 

Xây dựng cơ chế phối hợp, giám sát thực hiện và đánh giá thực hiện quy 

hoạch giữa các sở ngành, địa phương, đặc biệt là phối hợp trong triển khai các 

thủ tục đầu tư các dự án tạo sự kết nối giữa các địa phương trong tỉnh, giữa các 

ngành, lĩnh vực có liên quan.  

Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã 

hội trong triển khai thực hiện quy hoạch, phát hiện những vấn đề bất cập của quy 

hoạch và thực hiện quy hoạch để kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp. 

5. Phổ biến và vận động nhân dân tham gia thực hiện quy hoạch 

Quy hoạch chỉ có thể thực hiện thành công khi có sự hưởng ứng của nhân 

dân, của các doanh nghiệp. Việc phổ biến, giải thích để nhân dân hiểu quy hoạch 

và hưởng ứng tham gia thực hiện quy hoạch là hết sức quan trọng. Đây cũng là 

thực hiện quy chế dân chủ của Đảng. Để làm được việc này cần: 

- Tổ chức giới thiệu về các quan điểm, mục tiêu, nội dung quy hoạch ngay 

sau khi Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Công khai cho dân biết các khu vực quy hoạch giao thông, quy hoạch các 

vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dich vụ... Đặc biệt là các nội dung quy 

hoạch liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị, sử dụng đất đai vì đây là vấn đề 

rất nhạy cảm. 

- Công khai rộng rãi trong nhân dân các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ được ưu 

tiên khuyến khích phát triển.  

- Cụ thể hoá các nội dung quy hoạch vào các chương trình nghị sự, chương 

trình làm việc của các cấp ủy, chính quyền cơ sở./. 


