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A. Quá trình triển khai thực hiện 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch tỉnh, do đó, để đẩy 

nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã 

chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức lập quy hoạch 

tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy 

đến UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cụ thể:  

- Tổ chức đấu thầu rộng rãi và lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, chất lượng 

trong lĩnh vực quy hoạch gồm: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Công ty cổ phần kiến trúc, đầu 

tư và thương mại Việt Nam và Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại Phú 

Mỹ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Mặc dù, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19, tuy nhiên đến nay, Quy hoạch tỉnh đã được tổ chức nhiều cuộc họp của Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều cuộc họp chuyên đề giữa các 

chuyên gia và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, tổ chức hàng chục chuyến khảo 

sát chuyên ngành tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai hoàn thiện quy 

hoạch. Tỉnh cũng đã chủ động đăng ký làm việc trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường để xin ý kiến về vấn đề quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. 

- Thực hiện Khoản 2 Điều 32 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, UBND tỉnh 

Bình Thuận đã có công văn số 1037/UBND-TH ngày 12/4/2022 xin ý kiến tham gia 

dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 gửi Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an. Sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, ngày 

30/5/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 1631/UBND-TH về việc lấy ý 

kiến đối với Báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (kèm theo hồ sơ) gửi cho 20 Bộ, cơ quan ngang bộ, 10 tỉnh, thành phố 

trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và lân cận; văn bản số 2900/UBND-TH ngày 

06/9/2022 xin ý kiến của Bộ Ngoại giao đối với Báo cáo quy hoạch tỉnh; văn bản số 

1776/UBND-TH ngày 08/6/2022 xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối 

với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Đồng thời, UBND tỉnh đã có văn bản 

số 3118/UBND-TH ngày 19/9/2022 yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, các doanh nghiệp, tổ chức liên 

quan nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo quy hoạch; giao UBND các huyện, 

thị xã, thành phố thông báo và tổ chức việc lấy ý kiến cộng đồng, dân cư, cơ quan 

tổ chức và cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến quy hoạch trên địa bàn phụ 

trách theo hình thức phù hợp và giao Đài truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, 

báo chí trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp và người 

dân, tổ chức, cá nhân về việc lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cũng đã đăng tải hồ sơ quy hoạch tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở để lấy ý 

kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức có liên quan đến quy hoạch tỉnh. Ngày 

27/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã họp và cho ý kiến về công 

tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với hàng trăm 

ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng và lân cận, 

ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, 

nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch theo yêu cầu. 

http://vids.mpi.gov.vn/17/1093.html
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B. Kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2011-2020 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 

2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 10 năm 2009; ngày 28 tháng 12 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 2532/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau 

đây gọi tắt là Quyết định 2532). Trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả rà soát, đánh 

giá tình hình thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:  

Căn cứ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ được nêu tại Quyết định 2532, 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, 

các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, 

quán triệt nội dung Quyết định, đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (báo, đài và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các sở, 

ban, ngành của tỉnh,…) tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các thông tin, định hướng 

của quy hoạch, phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh và làm ăn, 

sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

Đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế 

hoạch của UBND tỉnh về: (1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa; (2) Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội; (3) Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; (4) Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới 

mô hình tăng trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh 

tranh của nền kinh tế; (5) Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; (6) Về 

phát triển du lịch; (7) Về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây 

dựng nông thôn mới; (8) Về phát triển kinh tế tư nhân; (9) Về sắp xếp, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước... 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực còn chồng lấn, chưa thống nhất cho 

phù hợp với quy hoạch điều chỉnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 

2020 và điều kiện thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ các vướng 

mắc trong thực hiện kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách.  

Nhìn chung, các quy hoạch được phê duyệt đã đáp ứng được nhu cầu quản lý 

của nhà nước về các hoạt động kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển 5 năm và hàng 

năm, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Quy hoạch của tỉnh đã có sự 

gắn kết trong mối liên hệ với quy hoạch vùng, ngành, khai thác được các ưu thế, thế 

mạnh và tiềm năng của từng vùng, ngành và địa phương. 

Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực 

(1) Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế: 
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- Tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP, giá so sánh 2010) 

bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 7,34%/năm (giai đoạn 2011-2015 đạt 

7,11%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 7,57%/năm) (mục tiêu đề ra trong 5 năm 

2016 - 2020 từ 7 - 7,5%). Năm 2020, quy mô GRDP đạt gần 83.762 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. Trong giai đoạn 2016-2020, 

nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,96%/năm (mục tiêu đề ra tăng 3,3 - 3,8%); 

nhóm ngành công nghiệp, xây dựng tăng 15,81%/năm (mục tiêu tăng 9,0 - 9,5%); 

nhóm ngành dịch vụ tăng bình quân 6,2%/năm (mục tiêu tăng 8,2 - 8,7%). Nhìn 

chung, ngoài chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng nhóm ngành dịch vụ không đạt mục tiêu, 

các ngành còn lại điều vượt so với mục tiêu đặt ra tại Quyết định 2532. 

- GRDP bình quân đầu người theo giá thực tế đến năm 2020 đạt 67,5 triệu 

đồng, bằng gấp 3,5 lần so với năm 2010 và tăng 69,9% so với năm 2015. Tính theo 

đô la Mỹ, GRDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2020 đạt 2.9111 USD 

(năm 2010 là 981,3USD, năm 2015 là 1,842 USD) (không đạt mục tiêu đề ra đến 

năm 2020 từ 3.100 - 3.200 USD). 

- Về cơ bản, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực 

công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đến 

năm 2020, trong giá trị tăng thêm, tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản giảm 

còn 28,6% (năm 2010 chiếm 41,45%, năm 2015 chiếm 38,33%)(mục tiêu đề ra từ 

21,4 - 21,8%); công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên 64,9% (năm 2010 chiếm 

51,57%, năm 2015 chiếm 61,67%) (mục tiêu đề ra từ 78,2 - 78,6%), chưa đạt được 

mục tiêu đề ra trong quy hoạch.  

- Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 132.180 tỷ 

đồng, tăng 73,7% so với giai đoạn 2011-2015. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so 

với GRDP  giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 38,57% (không đạt mục tiêu bình quân 

hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng chiếm 43 - 44%).   

- Thu nội địa (chưa tính các khoản thu trực tiếp từ dầu khí và thuế xuất nhập 

khẩu) giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 35.425 tỷ đồng, tăng 86,4% so với giai đoạn 

2011-2015. Tỷ lệ thu nội địa so với GRDP (chưa tính các khoản thu trực tiếp từ dầu 

khí và thuế xuất nhập khẩu) bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 10,67% 

(vượt mục tiêu 9,5 - 10,0% của quy hoạch đề ra).  

- Chi đầu tư phát triển trong cân đối chi ngân sách địa phương bình quân hàng 

năm giai đoạn 2011-2015 chiếm 33,8%, giai đoạn 2016 - 2020 ước chiếm 35% (đạt 

mục tiêu của quy hoạch). 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt mức khá cao, năm 2019 đạt 736,6 triệu USD (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 
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13,93 %/năm (tuy nhiên tính cả giai đoạn 2011-2020 đạt bình quân 9,32%/năm) (cao 

hơn so với mục tiêu quy hoạch đề ra đến năm 2020 là kim ngạch xuất khẩu đạt 600 

triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 380 triệu USD). 

- Giá trị sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo đến năm 2020 đạt khoảng 

36.416 tỷ đồng, bằng gấp 4 lần so với năm 2010, bằng gấp 2,69 lần so với năm 

2015. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo trong tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp năm ước đến năm 2020 là 48,6% (năm 2010 là 85,1% ). 

(2). Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội: 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 duy trì khoảng 0,88%, giảm 0,19% 

so với năm 2010 (mục tiêu đề ra là 0,87%).  

- Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 24.192 lao 

động/năm, tăng 0,8% so với giai đoạn 2011- 2015 (mục tiêu đề ra là 24.000 lao động). 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đến năm 2020 đạt 70%, trong 

đó lao động qua đào tạo được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề đạt 27,32% (mục tiêu 

đề ra 65% - 70%), tăng 42% so với 2010, tăng 15% so với 2015; trong đó lao động 

qua đào tạo được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề tăng 16,27 % so với năm 2010, 

tăng 5,87% so với năm 2015 (mục tiêu đề ra từ 25% - 27%).  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 1,5% (mục 

tiêu đề ra là 1,5-1,7%), thực hiện (theo chuẩn nghèo đa chiều) giai đoạn 2016-2020 

là 0,92% (không đạt mục tiêu đề ra trong quy hoạch là 1-1,2%). 

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm đến năm 2020 đạt khoảng 46,9% 

(vượt mục tiêu đến năm 2020 đạt trên 40%). Có 100% xã, phường, thị trấn và 10/10 

huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 

phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ phổ cập 

mầm non năm 2020 đạt 99,7%. Tỷ lệ đi học trung học cơ sở đúng độ tuổi đến năm 

2020 đạt 90% (đạt mục tiêu 2020 đạt 90%), tỷ lệ đi học trung học phổ thông đến năm 

2020 đạt 51% (vượt mục tiêu đến năm 2020 đạt 50%). 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 đạt 7,24% (mục tiêu 

đề ra dưới 9%); số bác sỹ trên một vạn dân đến năm 2020 là 7,7 bác sỹ (mục tiêu 

đề ra là 7 bác sỹ). Số giường bệnh trên một vạn dân đến năm 2020 là trên 30,6 

giường (mục tiêu đề ra trên 30 giường). Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc 

gia về y tế đến năm 2019 đạt 100% (mục tiêu đề ra 100%). Tỷ lệ dân số tham gia 

bảo hiểm y tế đến năm 2020 là 90% (mục tiêu đề ra trên 80%). 

 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2019 là 60 xã, ước đến năm 2020 

là 65 xã, chiếm 68,8% tổng số xã toàn tỉnh (mục tiêu đế ra là 48 xã, tỷ lệ 50%); đến 

năm 2020 có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đến năm 2020 là 50% (hoàn 

thành mục tiêu quy hoạch); Đến năm 2020, có 85% thôn, khu phố ở vùng đồng bằng 

và 97,5% thôn, bản miền núi, hải đảo có nhà văn hóa và khu thể thao. 



6 

- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 là 38,6% (chưa đạt mục tiêu 40 - 45% vào 

năm 2020). 

- Bình quân m2 sàn xây dựng nhà ở tính trên một người dân đến năm 2020 là 

23,2 m2 (năm 2010 là 16,4 m2). 

(3). Kết quả thực hiện các mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

 - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2020 là 98,76% (năm 2015 

là 95,3%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đến năm 2020 là 84,72% (năm 2015 là 

58,4%). 

- Tỷ lệ xử lý chất thải y tế đến năm 2020 là khoảng 96% (năm 2010 là 17,8%). 

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở đô thị đến năm 2020 là 93,5% (mục tiêu đề ra là 

93 - 94%). 

- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 là 43,06% (mục tiêu đề ra là  43%). Tỷ 

lệ che phủ rừng có tính cả cây lâu năm đến năm 2020 là khoảng 55%  (năm 2010 là 

45,5%) (mục tiêu đề ra là  55%). 

- Tỷ lệ hộ dùng điện đến năm năm 2020 đạt trên 99,8% (vượt chỉ tiêu quy 

hoạch đề ra là 99%).   

  - Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt 

tiêu chuẩn môi trường đến năm 2019 đạt 100% (hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 

là 100%). 

C. Nội dung trình thẩm định quy hoạch 

I. Phạm vi, ranh giới quy hoạch 

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 vùng biển do tỉnh Bình Thuận quản lý, 

bao gồm mặt biển, cột nước biển từ mặt biển đến đáy biển, trên mặt đáy biển và 

trong lòng đất dưới đáy biển thuộc nội thủy và lãnh hải, rộng 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). Ranh giới tọa độ địa lý khoảng 107°24'- 108°23' 

kinh độ Đông, 10°33'N - 11°33' vĩ độ Bắc. 

II. Quan điểm, mục tiêu phát triển và các đột phá phát triển 

1. Quan điểm phát triển 

1.1. 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. 
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(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 chất 

lượng 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 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 với củng cố, 

tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

1.2. 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 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 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. 

(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). Khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; lấy đầu tư công dẫn dắt 

đầu tư tư, kích hoạt mới nguồn lực, kiên quyết không đầu tư dàn trải. Phát triển 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; có trọng tâm, 

trọng điểm, kết nối nội vùng và liên vùng. 

(2). Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho phát triển kinh tế biển, 
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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). Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo 

đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Tầm nhìn phát triển đến năm 2050 

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, tầm nhìn, triển vọng phát 

triển tỉnh Bình Thuận như sau: 

(1). Có mức GRDP bình quân/người từ 32.000 - 35.000 USD. 

(2). Có một “hệ sinh thái phát triển” (Development Ecology) tốt. 

(3). Tỷ lệ đô thị hóa đạt tới gần 70% với hệ thống các đô thị thông minh, hiện đại; 

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. Phát triển kinh tế 

xanh, tuần hoàn. Là đầu mối (Hub) trung tâm giao thương của ba vùng kinh tế lớn: 

Vùng Thành phố 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, Khánh Hòa; (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%) người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 

xã hội cơ bản có chất lượng, các cơ hội phát triển; các vùng phát triển hài hoà, bền 

vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của từng vùng “không ai bị bỏ lại 

phía sau”. 

(7). Chỉ số phát triển con người tiệm cận mức tiêu chuẩn châu Âu (EU) (gần 

0,8); các giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống  được bảo tồn, phát huy và khai thác 

nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 

(8). Môi trường sống có chất lượng tốt, xã hội hài hoà với thiên nhiên; đa 

dạng sinh học được bảo tồn, khai thác bền vững cho các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Quốc phòng – an ninh được đảm bảo vững chắc. 

3. Mục tiêu phát triển  

3.1. Mục tiêu tổng quát đến 2030.  

Không ngừng nâng cao đời sống và phúc lợi xã hội cho người dân, hướng tới 

phát triển bền vững 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. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ 



9 

cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. 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: (1) Công nghiệp với nòng cốt là công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái 

tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao được tổ chức thành các 

cụm (cluster) liên ngành; (2) Dịch vụ với các loại hình du lịch, dịch vụ du lịch nghỉ 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai 

ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ logistics; (3) Nông nghiệp, với trọng tâm là 

nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao với những chuỗi sản xuất nông - công 

nghiệp chế biến.  

3.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

a). Về 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; 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.  

− Đến năm 2030, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 45-47%; 

ngành dịch vụ chiếm 34-35%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 

18-19% và thuế sản phẩm 5-6% trong GRDP. 

(3). Cơ cấu giá trị tăng thêm:  

− Đến năm 2025, công nghiệp - xây dựng chiếm 40,0-40,5%; dịch vụ chiếm 

36,5-37,0%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 22,0-23%;  

− Đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 46-47%; dịch vụ chiếm 35-

36%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 16-17%. 

(4).  Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh đạt khoảng 

10-11% vào năm 2025 và 18-20% vào năm 2030.  

(5). Kinh tế số chiếm tỷ trọng trong GRDP của tỉnh đạt khoảng 20% vào năm 

2025 và 30% vào năm 2030. 

(6). GRDP bình quân/người năm 2025 đạt 4.600-4.800 USD, đến năm 2030 

đạt khoảng 7.800-8.000 USD. 
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(7). Đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt khoảng 

38,0-40,0%, đến năm 2030 khoảng 50%. 

(8). 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%.  

(9). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 9,0-10%/năm giai 

đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,0 - 9,0 %, giai đoạn 2026-

2030 đạt 10,0 - 11,0%.  

(10). 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 khoảng 38 - 40%, giai 

đoạn 2026-2030 đạt 34 - 36%. 

(11). 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 16 triệu lượt khách, trong đó khách quốc 

tế chiếm 15-20%. 

(12). Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt 46,3% vào năm 2025 và khoảng 

50,8% vào năm 2030. 

b). Về xã hội: 

(1). Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,8%/năm 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 tăng gấp 2,7-3,5 lần so với năm 2020. 

(4). Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,4 - 0,6%/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% năm 2025 và trên 60% năm 

2030.  

(7). Năm 2025 đạt 9 bác sỹ/10.000 dân, năm 2030 đạt 10-10,5 bác sỹ/10.000 

dân. 

(8). Giường bệnh/vạn dân đạt 30 giường năm 2025 và 32 giường vào năm 2030. 

(9). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% năm 2025 và trên 95% năm 

2030. 

(10). Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 đạt dưới 

9,0%, đến năm 2030 còn dưới 4,5%. 

(11). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 80,6% , trong đó 

có 32,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. Đến năm 2030, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong 

đó có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 7 đơn vị cấp huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới. 
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c). Về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường: 

(1). Đến năm 2030, giảm 13% lượng khí thải từ các nhà máy nhiệt điện. 

(2). 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.  

(3). Đến năm 2025 cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt, 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, 95% nhu cầu nước cho các ngành kinh tế 

- xã hội khác. 

(4). Đến năm 2025, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% hộ dân sử 

dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; 90% rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn và 

thu gom đúng quy định. Đến năm 2030, tỷ lệ tương ứng là 100%, 95% và 100%. 

(5). 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% chất thải rắn xây dựng phát 

sinh được tái sử dụng hoặc tái chế. Đến năm 2030, tỷ lệ tương ứng là 100% và 80%. 

(6). Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử 

lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 100% và duy trì 

tỷ lệ đó ở các năm tiếp theo.  

(7). Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đến năm 

2025 đạt 100% và duy trì tỷ lệ đó ở các năm tiếp theo.  

(8). Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% trong cả giai đoạn 2021-2030. 

d). Về phát triển kết cấu hạ tầng: 

(1). Tập trung đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, mở rộng 

không gian mới để phát triển công nghiệp, dịch vụ. 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. Nâng cấp mở rộng hệ thống quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn đạt 

tiêu chuẩn tối thiểu cấp III; phát triển 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, cảng Sơn Mỹ phục vụ phát triển công nghiệp, 

năng lượng; cảng chuyên dụng Kê Gà phục vụ nhà máy điện khí LNG Kê Gà và 

cảng du lịch ở vị trí phù hợp; nâng cấp các cảng Phú Quý, Phan Thiết phục vụ cho 

vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển du lịch. 

(3). Xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng cảng hàng không Phan Thiết 

đạt cấp 4E, công suất đạt 2 triệu hành khách/năm. 

(4). Phát triển, nâng tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2025 đạt 

khoảng 7,35 GW; đến năm 2030 đạt khoảng 13,02 GW, hệ thống lưới điện đồng bộ, 

hiện đại, 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, 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.  
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(6). Hạ tầng thông tin và truyền thông 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 hạ tầng mạng thông tin di động 4G, 5G; 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, các tuyến đường xây dựng mới thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông (thực 

hiện từ năm 2023). 

(7). Đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học và 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). Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở vật chất, thiết bị cho 

giáo dục đào tạo, y tế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển. 

(9). Đầu tư phát triển các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao đảm bảo đồng 

bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã theo quy định. 

e). Về 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 

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. 

b). Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế, nhất là nhân lực cho công nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, năng 

lượng sạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chuyên môn cao, có 

năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tuỵ, có trách nhiệm với nhân 

dân. 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 phát triển 

tỉnh trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2050. 

c). Phát triển, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, phát triển kinh tế - xã 

hội. 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, công nghệ chuyển đổi số vào các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 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. 
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Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. Đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 

nhất là hạ tầng công nghệ số, hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối thuận tiện 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. Huy động và sử dụng hiệu quả, bền vững tài 

nguyên thiên nhiên, 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 năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo), dịch vụ, du lịch, khoa 

học công nghệ 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. 

III. Phương án phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng và tổ chức các hoạt 

động kinh tế xã hội 

1. Định hướng chung về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1.1. Phát triển công nghiệp và xây dựng 

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. Chuyển đổi cơ cấu ngành 

công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất và hiệu quả; giảm dần tỷ trọng ngành 

công nghiệp khai khoáng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo đặc 

biệt là chế biến nông, lâm, thủy sản; thu hút, phát triển công nghiệp chế biến, chế 

tạo sản phẩm công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng để Bình 

Thuận sớm trở thành trung tâm năng lượng lớn của quốc gia; phát triển công nghiệp 

khai 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. 

Tổ chức không gian công nghiệp theo các vùng chức năng công nghiệp; 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. 

Phát triển ngành xây dựng đủ mạnh theo hướng hiện đại hóa nhằm đảm đương 

được những công trình, dự án lớn 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; giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân. 

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh đạt khoảng 10-

11% vào năm 2025 và 18-20% 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. 

1.2. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản  

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất 

hàng hóa tập trung, quy mô  lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo về môi trường, 

chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp 

gắn với chế biến, dịch vụ theo chuỗi, tạo giá trị gia tăng cao, nhất là các sản phẩm 

mà tỉnh có lợi thế đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chú trọng 
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phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh và phát triển các sản 

phẩm mới như các loại cây dược liệu. 

Mở rộng diện tích, quản lý chặt chẽ quỹ đất sản xuất nông nghiệp 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. Hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất nông 

nghiệp tập trung, quy mô lớn đối với một số loại cây trồng phù hợp với đặc điểm 

thổ nhưỡng từng vùng; nâng tỷ lệ sản xuất hữu cơ. 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 gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. 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.  

Phát triển lâm nghiệp bền vững, 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 tài nguyên và 

đa dạng sinh học. 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. Hình thành chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp; gắn quy hoạch vùng trồng rừng 

nguyên liệu với quy hoạch chế biến lâm sản. 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, 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, góp 

phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ 

quốc.  

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%, lâm nghiệp chiếm dưới 6%; Đến 2030 nông nghiệp chiếm 

khoảng 58-60%, thuỷ sản chiếm 37-39%, lâm nghiệp duy trì ở mức trên dưới 3,0%.

 1.3. Phát triển dịch vụ 

Phát triển dịch vụ du lịch, thương mại và logistics trở thành một ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh. Phát triển mạnh dịch vụ du lịch để Bình Thuận trở thành một trong 

những điểm đến hàng đầu của cả nước, khu vực và quốc tế. Tăng cường kết nối thương 

mại liên vùng, quốc gia để Bình Thuận trở thành đầu mối giao thương, một trong những 

trung tâm thương mại và logistics 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. 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 mạnh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, 

vận tải, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác.  

Hình thành hệ thống hạ tầng thương mại tương đối đồng bộ và hiện đại ở các 

khu đô thị, khu du lịch, khu dân cư tập trung. Gắn đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại 
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hiện đại với xây dựng văn minh thương mại 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. Từng bước phát 

triển thương mại điện tử, khuyến khích các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

2. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng. 

2.1. Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, nâng tỷ trọng đóng góp của công 

nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng GRDP của tỉnh đạt 18 - 20% vào năm 2030. Tốc 

độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 

10%/năm. Ưu tiên chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản 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... 

2.2. Công nghiệp năng lượng, điện 

Phát triển công nghiệp sản xuất điện nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp 

ứng đủ nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh triển khai các dự 

án năng lượng, nâng tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 

13.000-15.000 MW (phù hợp với quy hoạch điện VIII); trong đó, ưu tiên phát triển 

các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện gió, tập trung vào điện gió 

ngoài khơi để sản xuất hydrogen; điện mặt trời và điện khí LNG.  Rà soát, cắt giảm 

diện tích quy hoạch điện gió trên bờ với quy mô phù hợp ở những khu vực có thể 

phát triển các lĩnh vực khác có thể đem lại hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh (nhất là tại khu vực phía nam thành phố Phan Thiết). Kêu gọi đầu tư 

phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng để Bình Thuận sớm trở thành 

trung tâm năng lượng của quốc gia, đóng góp lớn vào giá trị tăng thêm của ngành 

công nghiệp Bình Thuận (trên 70%); phát triển công nghiệp năng lượng của địa 

phương với tốc độ tăng trưởng cao từ 15-17%/năm.  

2.3. Nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung 

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, quy mô lớn, nâng tỷ lệ sản xuất 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 2030, diện tích nhóm đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 2,0% - 2,5% tổng 

diện tích đất trồng trọt trên toàn tỉnh; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2,0% 

- 3,0% tổng sản phẩm chăn nuôi. Nâng tỷ trọng giá trị gia tăng nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao trong tổng giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp lên 25-30% vào năm 

2030. 

Phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung gắn với tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh; xây dựng và phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
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cao tập trung 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.  

2.4. Ngành du lịch dịch vụ 

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. Giữ vững hình ảnh du lịch Bình Thuận “An 

toàn - thân thiện - chất lượng”, đưa Bình Thuận trở thành một trong những điểm đến 

hàng đầu khu vực và quốc tế.  

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. Đến năm 2030, du lịch 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 tỉnh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống 

du lịch của vùng và cả nước. Khách du lịch năm 2030 đạt 16 triệu lượt, trong đó khách 

quốc tế là 15-20%. Phấn đấu dịch vụ du lịch đóng góp trực tiếp vào GRDP khoảng 12-

13%. 

Phát triển loại hình du lịch biển, vui chơi, 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. 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. Phát triển du 

lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch gắn với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 

chất lượng cao. 

Hình thành liên kết phát triển du lịch theo chiều dọc (hướng Bắc - Nam) gắn 

với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam, QL1A và cao tốc Bắc - Nam phía Đông; 

khai thác du lịch biển và vùng ven biển, các cảnh quan tự nhiên, các khu nghỉ dưỡng, 

tắm biển, vui chơi giải trí, du lịch thể thao biển. Liên kết phát triển du lịch theo chiều 

ngang (hướng Đông - Tây) nối các khu du lịch với các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh 

Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Liên kết các tuyến du lịch với các địa phương trong 

vùng, liên vùng và cả nước; đẩy mạnh phát triển các tuyến du lịch quốc tế. 

2.5. Dịch vụ vận tải và logistics 

Phát triển dịch vụ vận tải và logistics trở thành ngành kinh tế quan trọng đưa 

Bình Thuận trở thành một trong những trung tâm logistics của vùng Nam Trung Bộ 

và Nam Tây Nguyên với hệ thống dịch vụ logistics vận chuyển hàng hóa, hành 

khách bằng đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; phát triển dịch 

vụ logistics phục vụ cho các hoạt động chế biến, xuất khẩu hàng nông sản; 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 tỉnh.  

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. 

2.6. Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe 

Xây dựng, phát triển ngành y tế 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 
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từ tỉnh đến cơ sở, với vùng và cả nước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phát triển 

thể chất của người dân trên địa bàn.  

Phát triển một số dịch vụ y tế chất lượng cao kết hợp với hoạt động du lịch 

nghỉ dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe trở thành dịch vụ mũi nhọn hướng vào 

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.   

2.7. Dịch vụ khoa học và công nghệ kết hợp đào tạo 

Giải quyết tốt những vấn đề công nghệ đặt ra trên địa bàn tỉnh và vùng. 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 cao gắn với đổi mới 

sáng tạo và đào tạo có vị thế quốc gia, khu vực và quốc tế, đưa dịch vụ khoa học 

công nghệ 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 khoa học công nghệ ngoài 

công lập hiện đại trong một số lĩnh vực như: nông nghiệp, y tế, kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm thực phẩm… 

Tổ chức, cơ cấu lại các cơ sở KHCN công lập gắn với chuyển đổi số. Hình 

thành cụm liên kết ngành về khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đào tạo 

gắn với phát triển các khu đô thị du lịch ven biển nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao, cung cấp các sản phẩm công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh thu 

hút đầu tư  khu công nghệ cao và lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao. 

2.8. Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 

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. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm tỷ trọng 

khoảng 30% GRDP; nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển 

đổi số. 

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai 

xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội 

số từ cấp xã đến tỉnh, 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. 

3. Phương hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực khác 

3.1. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng 

Phát triển hợp lý công nghiệp khai khoáng theo hướng bền vững, 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. 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 về môi 
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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. 

Tổ chức khai thác khoáng sản titan gắn với xây dựng các nhà máy chế biến sâu 

quặng titan (rutil nhân tạo, pigment, titan xốp, titan kim loại, titan - zircon) theo hướng 

sử dụng công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường, đưa Bình Thuận trở 

thành trung tâm khai thác, chế biến sâu quặng titan của cả nước. 

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, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường 

sinh thái bền vững; 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 doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong khai thác khoáng sản với quy mô 

phù hợp. 

3.2. Giáo dục và đào tạo 

Xây dựng nền giáo dục mở, hiện đại và hội nhập, đảm bảo cơ hội để mọi 

người dân được tiếp cận các loại hình dịch vụ giáo dục và đào tạo từ cơ bản đến 

chất lượng cao ở tất cả các bậc học. Phát triển hệ thống 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 nguồn 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. Hướng đến sau năm 

2030, tỉnh trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực có chất lượng 

cao trong một số chuyên ngành, lĩnh vực của vùng và cả nước. 

3.3. Văn hoá, thể thao 

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 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 

văn hóa thể thao 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. 

Phát huy các giá trị văn hóa, khai thác mạng lưới cơ sở vật chất, các thiết chế 

văn hóa, xã hội gắn kết với phát triển du lịch, đóng góp tích cực cho phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương. 

3.4. Thông tin, truyền thông 

Đến năm 2030, hạ tầng thông tin và truyền thông 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, phương thức làm việc mới trong một môi trường số an toàn, rộng 

khắp.  

3.5. Quốc phòng, an ninh 
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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.  

Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ nhằm nâng cao khả năng 

phòng thủ; bố trí quốc phòng phù hợp thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ kết 

hợp lưỡng dụng, hài hòa với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. 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. Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bảo đảm kết hợp thực hiện nhiệm 

vụ trong tác chiến bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

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 an toàn trật tự. 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; tập trung xây dựng doanh 

trại, trụ sở làm việc của Công an tỉnh, huyện, xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo 

tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về 

“Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

4. Phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã hội  

4.1. Bố trí không gian phát triển mới, phù hợp với các định hướng, mục tiêu 

chung về phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc: “Một trục động lực - Hai trục 

liên kết - Ba trung tâm - Ba hành lang phát triển”; tăng cường kết nối tạo động lực 

cho phát triển tỉnh từ vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, liên kết 

hoạt động kinh tế - xã hội với các tuyến hành lang kinh tế phía Nam và xa hơn. Trong 

đó: 

a). Một (01) trục động lực: Trục Đông - Tây gắn với hệ thống đường cao tốc 

Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và QL1A; kết nối giao thông 

quan trọng với tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt 

là kết nối với TP. Hồ Chí Minh. 

b). Hai (02) trục liên kết: (1). Trục liên kết du lịch: gắn du lịch biển của Bình 

Thuận với du lịch núi rừng của vùng Tây Nguyên. Hình thành các cụm điểm du lịch 

trong khu vực hành lang hỗ trợ phát triển thuộc vùng cao phía Tây, Tây Bắc tỉnh; 

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; (2). Trục liên kết sản xuất: gắn với nguồn tài 

nguyên khoáng sản, nông lâm sản vùng Tây Nguyên kết hợp với tài nguyên khoáng 

sản, nông lâm, thủy sản tại chỗ. Bố trí các cụm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế 

biến, sơ chế nông sản hỗ trợ phát triển khu vực phía Tây, Tây Bắc của tỉnh. 
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c). Ba (03) trung tâm: Trung tâm tỉnh gồm khu vực thành phố Phan Thiết và 

phụ cận; trung tâm phía Nam với lõi là đô thị La Gi và trung tâm phía Bắc với lõi 

là đô thị Liên Hương. 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...). 

d). Ba (03) hành lang phát triển: (1). Hành lang phát triển thứ nhất gắn với 

trục động lực; (2). Hành lang ven biển cùng với việc hình thành tuyến giao thông 

đường bộ ven biển kết nối các chức năng: công nghiệp - du lịch - đô thị - nông nghiệp  

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 và (3). Hành lang hỗ trợ phát triển kết 

nối các khu vực phía Tây, Tây Bắc hướng tới mục tiêu “không để ai lại phía sau”; 

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. 

4.2. Liên kết không gian vùng huyện, liên huyện theo hướng tổ chức không 

gian tỉnh gồm 04 vùng.  

(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. 

(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 20-30 km, kết nối với các đô thị 

trong vùng là Chợ Lầu, Lương Sơn, Vĩnh Tân.  

(3). Vùng Tây Nam bao gồm thị xã La Gi và huyện Hàm Tân, hạt nhân là 

KCN-Đô thị-Dịch vụ Hàm Tân, đô thị La Gi, bán kính ảnh hưởng 10-30 km, kết nối 

với các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong vùng. 

(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. 

Phương hướng phát triển các vùng huyện, liên huyện tại mục IX - Phương án 

quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. 

IV. Phương án phát triển hệ thống đô thị, các khu chức năng và tổ chức 

lãnh thổ khu vực nông thôn 

1. Phương án phát triển hệ thống đô thị 

Đến năm 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. Nghiên cứu mở rộng không gian phát triển thành phố Phan 

Thiết về phía Bắc (thuộc Hàm Thuận Bắc) và phía Tây (thuộc Hàm Thuận Nam). 

Phát triển thêm 2 đô thị, bao gồm: thị trấn Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong, thị trấn 

Sơn Mỹ thuộc huyện Hàm Tân. Từng bước đáp ứng yêu cầu đồng bộ, hiện đại về hạ 

tầng của các đô thị, 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 hình thành khu đô thị sân bay Phan Thiết, 

đô thị Vĩnh Tân, đô thị Sơn Mỹ. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50,8% vào năm 2030. 
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(Chi tiết theo Phụ lục 1) 

2. Phương án phát triển nông thôn 

Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại, xanh, sạch, đẹp gắn với quá trình đô 

thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ có chất lượng tiệm cận với khu 

vực đô thị; phát triển các đô thị vệ tinh giảm tải cho các đô thị chính và từng bước 

đưa phát triển đô thị về địa bàn nông thôn; 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; bố trí lại các điểm dân cư đối với khu vực thường xuyên xảy ra 

thiên tai, sạt lở.   

Ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi; khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế so sánh vùng, bảo vệ 

môi trường và không gian sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Rút ngắn khoảng 

cách về mức thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với các 

vùng phát triển. 

3. Phương án phát triển các khu chức năng 

3.1. Phát triển vùng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

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). 

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. 

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 và công nghiệp năng lượng. 

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. 

3.2. Phát triển khu kinh tế ven biển, khu công nghệ cao 
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Hình thành khu kinh tế ven biển 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) và khu 

công nghệ cao ở vùng công nghiệp trung tâm. 

3.3. 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 trong các khu, cụm công nghiệp) 

trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu, cụm 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.  

(Chi tiết tại Phụ lục 2) 

3.4. Phát triển các khu chức năng du lịch, dịch vụ, thương mại 

- Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển 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 và 

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. Phát triển các tổ hợp du lịch, 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; phát triển hạ tầng phục vụ du lịch gắn với 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. Phát triển kinh tế ban đêm 

gắn chặt chẽ với phát triển du lịch tại trung tâm thành phố Phan Thiết, khu vực Hàm 

Tiến - Mũi Né, khu vực Bình Thạnh (Tuy Phong) và tại một số tổ hợp du lịch. 

 - 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 gắn với sân bay Phan Thiết và trung tâm dịch vụ logictics khu 

vực huyện Hàm Tân, huyện Tuy Phong thu hút nguồn hàng xuất nhập khẩu qua các 

trung tâm. 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. 

3.5. 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: 

− Vùng nông nghiệp: tập trung sản xuất lúa hàng hóa (Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc Tánh Linh,  Đức Linh), cây cao su (Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Hàm Tân), chuyên canh cây ăn quả (Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, 

Bắc Bình, Hàm Tân), cây điều (Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình). 
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Vùng chăn nuôi bò tập trung tại các huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Phát triển mô 

hình chăn nuôi đàn dê, cừu (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc). 

− Vùng lâm nghiệp: Bảo vệ rừng hiện có, tiếp tục tăng dần độ che phủ; trồng 

mới rừng, khoanh nuôi tái sinh, nuôi dưỡng rừng, khai thác rừng hợp lý. 

− 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. 

− Vùng cây dược liệu: Khuyến khích phát triển trồng cây dược liệu ở những 

nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp; ưu tiên mở rộng diện tích trồng cây 

dược liệu dưới tán rừng hoặc tại những vùng cát, sa mạc hóa. Một số loại cây dược 

liệu có tiềm năng phát triển ở các địa phương trên gồm: cây bát bộ, bình vôi, bụt 

giấm, đỗ trọng, ngũ gia bì, sài hồ nam, thầy thím, thiên niên kiện, vàng đắng, đinh 

lăng, xáo tam phân… Một số địa phương có thể thu hút đầu tư phát triển cây dược 

liệu gồm các xã, địa điểm như: Huy Khiêm, Tà Pứa, Đức Phú, Gia Huynh, Núi Ông 

(huyện Tánh Linh); Tân Hà, Suối Hạnh, Đa Kai (Đức Linh); Núi Tà Kóu, Bưng Thị, 

Tân Thuận (Hàm Thuận Nam); Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Điền, Hòa Thắng (Bắc 

Bình), Tân Bình (La Gi)…  

3.6. 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 gắn với 04 vùng huyện, liên 

huyện. Không phát triển dàn trải đô thị theo các tuyến hạ tầng đối ngoại. Hạn chế 

tăng mật độ đô thị trong các vùng sản xuất nông nghiệp; các điểm dân cư nông thôn 

phát triển đô thị theo chiều sâu, không phân tán, 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. 

3.7. Phương án phát triển những khu vực có vai trò động lực 

Khu vực động lực có khả năng kết nối với các khu vực còn lại của tỉnh (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 bao gồm: (1) Thành phố Phan Thiết; (2) Thị xã 

La Gi; (3) Huyện Tuy Phong (gắn với cụm đô thị Liên Hương, Phan Rí Cửa); (4) 

Khu kinh tế, khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp trên địa bàn. 

Tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, gắn kết 

chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; 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, đầu tàu phát triển, nòng cốt thực hiện các khâu đột phá, 

thực hiện tái cơ cấu ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, đóng vai trò quyết định nâng cao vị thế vai 

trò của tỉnh đối với vùng và cả nước.  
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Đầu tư phát triển có lựa chọn, có trọng tâm trọng điểm, tập trung đầu tư phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng với bước đi hợp lý ngay từ trong quy hoạch để đảm 

bảo hiệu quả chung và tiết kiệm nguồn lực, từng bước phát triển một cách đồng bộ, 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ưu tiên các dự án, chương trình, công trình lớn của quốc gia, vùng, tỉnh trên 

địa bàn; những công trình có vai trò đặc biệt, mang lại hiệu quả đầu tư, tạo sức lan 

tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng động lực và các khu vực lân cận. Tạo 

điều kiện cho các địa phương đảm bảo nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút lao động nhập cư có tay nghề. 

− 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. Đến năm 

2030, các khu vực động lực đóng góp trên 60% vào GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng 

thu ngân sách đạt trên 10%/năm, đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách trên địa bàn 

tỉnh. 

− 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 2030 gấp 2,2-2,5 lần so với năm 2020. 

− Hoàn thành về cơ bản hệ thống giao thông Trục Đông Bắc- Tây Nam 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; xây dựng cảng hàng không 

Phan Thiết và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2021-2025; nâng công suất cảng biển 

quốc tế Vĩnh Tân 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”. 

3.8. Phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn 

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. 

− 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. 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. 

− 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. Ứng dụng, chuyển 
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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. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi. 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. 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… 

− 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. 

V. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông 

Phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông 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. Đầu tư xây dựng cảng cạn trên địa bàn tỉnh và phát 

triển dịch vụ logistics. 

1.1. 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 cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Nâng cấp mở rộng hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh theo quy 

hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được phê duyệt. Nâng cấp, cải tạo, mở mới một số tuyến đường tỉnh có tính chất 

quan trọng 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 quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc, đường sắt, 

cảng hàng không Phan Thiết, cảng tổng hợp Vĩnh Tân, cảng tổng hợp Sơn Mỹ) 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, gồm: 

- Cao tốc Bắc - Nam phía Đông;  
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- Các tuyến quốc lộ 1, 28, 55, 28B, đường bộ ven biển... 

- Nâng cấp cải tạo đảm bảo 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.  

- Đầu tư 07 tuyến giao thông kết nối liên thông với đường bộ cao tốc đạt tiêu 

chuẩn tối thiểu đường cấp III đồng bằng, quy mô tối thiếu 2 làn xe; 06 tuyến giao 

thông chính kết nối đến cảng hàng không Phan Thiết, khu du lịch quốc gia Mũi Né; 

phát triển 05 tuyến giao thông phục vụ phát triển dịch vụ logistics tại khu vực Cảng 

tổng hợp Quốc tế Vĩnh Tân.  

- 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. Đầu tư tuyến đường ven biển nối trung tâm Phan Thiết với khu vực 

phía Nam và phía Bắc Phan Thiết. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy mô, tính 

chất đô thị. Dành quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công 

trình ngầm và trồng cây xanh. 

- 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 cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.  

1.2. Đường sắt:  

Nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II, 

nghiên cứu xây dựng các tuyến đường nhánh kết nối đến cảng biển quốc tế Vĩnh 

Tân phục vụ vận tải hàng hóa cho khu vực Logistic Vĩnh Tân; cải tạo tuyến nhánh 

từ Ga Bình Thuận đến ga Phan Thiết phục vụ vận tải hành khách chất lượng cao; 

xây dựng đường sắt tốc độ cao quốc gia theo quy hoạch được phê duyệt; xây dựng 

hệ thống các ga đường sắt và hạ tầng kết nối đến hệ thống giao thông đối ngoại. 

1.3. Cảng biển:  

Hoàn thành việc mở rộng nâng cấp các cảng trên địa bàn tỉnh, trong đó cảng 

tổng hợp Vĩnh Tân, cảng Sơn Mỹ phục vụ phát triển công nghiệp, năng lượng, cảng 

chuyên dụng Kê Gà phục vụ nhà máy điện khí LNG Kê Gà và cảng du lịch ở vị trí 

phù hợp, cảng Phú Quý, Phan Thiết phục vụ cho vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu 

đi lại của người dân và phát triển du lịch. 

Nghiên cứu xây dựng cảng chuyên dùng phục vụ công nghiệp khai thác, chế 

biến sâu titan gắn với xuất khẩu sản phẩm. 

1.4. 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 hành khách/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 đáp ứng 

yêu cầu phát triển của tỉnh.  
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1.5. Đường thủy nội địa:  

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... Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra 

điều kiện an toàn, trang bị phương tiện cứu sinh... nhằm đảm bảo an toàn đối các 

hoạt động của tàu thuyền. 

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 dọc bờ biển. 

1.6. Hệ thống giao thông tĩnh 

Tập trung nâng cấp các bãi đỗ xe của các cơ sở hiện có. Xây dựng mới 2 bến xe 

tải quy mô lớn: Bến xe tải Vĩnh Tân, Bến xe tải khu cảng cạn. Hình thành các bãi đỗ 

xe tải tại các khu vực xây dựng KCN tập trung, các bãi đỗ xe và công trình giữ xe 

trong đô thị.  

(Chi tiết tại Phụ lục 3) 

2. Phương án phát triển Hạ tầng năng lượng, cấp điện 

2.1. Định hướng chung 

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng của tỉnh và của quốc gia với vai trò 

là trung tâm năng lượng quốc gia; 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, nhất là năng 

lượng mới, năng lượng tái tạo; 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. 

2.2. Hệ thống nguồn điện 

Phát triển, nâng tổng công suất của các nguồn điện dự kiến đến năm 2025 đạt 

khoảng 7,35 GW; đến năm 2030 đạt khoảng 13,02 GW (thực hiện theo Quy hoạch 

phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 – Quy 

hoạch điện VIII). Trong đó, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng 

lượng sạch như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và điện khí LNG. 

Thực hiện dự án trung tâm điện lực Vĩnh Tân theo kế hoạch (6.224 MW), 

không phát triển thêm nhiệt điện than ngoài kế hoạch đặt ra. Hình thành trung tâm 

điện lực Sơn Mỹ theo kế hoạch (4.500 MW). 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. 

2.3. Hệ thống truyền tải điện 500 kV, 220 kV  

Hoàn thành các lưới 500KV, 220KV kết nối các trung tâm điện lực với lưới 

điện quốc gia theo quy hoạch điện lực Quốc gia. 

- Lưới điện 500 kV: Xây mới Trạm 500 kV Nhiệt điện Sơn Mỹ - 450 MVA; 
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xây mới đường dây 500 kV Nhiệt điện Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức (2x80 km); nâng 

công suất trạm 500 kV Vĩnh Tân 2x900 MVA; xây dựng mới trạm 500 kV Thuận 

Nam – 3x900 MVA; đường dây 500 kV mạch kép Thuận Nam – Chơn Thành (2x350 

km). 

- Lưới điện 220 kV: Xây dựng mới trạm 220kV Phan Rí 2 – 1x250MVA; xây 

dựng đường dây Phan Rí 2 – Rẽ Phan Thiết – Vĩnh Tân, 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; đường dây mạch kép Ninh Phước – Vĩnh Tân (2x35 km); đường dây 

mạch kép Ninh Phước – Thuận Nam (2x25 km); cải tạo thay máy biến áp 1 trạm 

Phan Thiết 1x250 MVA; 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 theo nhu cầu 

phát triển. 

2.3. Lưới điện trung thế:  

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. 

Ngầm hóa lưới điện trung thế một số khu vực 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. 

(Chi tiết tại Phụ lục 4) 

3. Hạ tầng cấp, thoát nước 

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 

ngunguồn 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, các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp... và thoát nước hiệu quả; 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. 

Đến năm 2030, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn nguh 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 singu 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 khu, cụm công nghiệp được xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 100%; đô thị đạt trên 90%. 

(Chi tiết tại Phụ lục 5) 
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4. Hạ tầng xử lý chất thải 

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.  

(Chi tiết tại Phụ lục 6) 

5. Hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

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. 

5.1. Hạ tầng thủy lợi 

Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống bậc thang hồ chứa lớn trên các dòng chính sông 

La Ngà, đầu tư hồ La Ngà 3, 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. Đầu tư các Hồ chứa nước ngọt để lấy nước và nâng cao mực nước ngầm trên 

đảo Phú Quý. Đầu tư các hồ chứa tại các vùng có nguồn nước dồi dào để tạo nguồn, 

cấp nước hạ du và kết nối chuyển nước đi xa bằng hệ thống đường ống. 

5.2. Hạ tầng phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 

- Đầu tư theo quy hoạch 13 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trong đó: 

02 khu tránh bão cấp vùng (Phú Hải và Phú Quý); 11 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, Tân Thành, Hà Lãng). 

- 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, sẵn sàng thích ứng với nguy cơ nước biển dâng. 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. 

- Rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh; xây dựng các hệ 

thống kè bảo vệ bờ sông và các công trình hạ tầng dọc các sông trên địa bàn tỉnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 7) 

6. Hạ tầng thông tin và truyền thông 

Đến năm 2030, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bình Thuận 

đồng bộ, liên kết chặt chẽ, hiện  đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội của tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng chính 

phủ số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển ổn định và đi trước một bước hạ tầng thông 

tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu 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. 

Phát triển hạ tầng mạng thông tin di động 5G, hạ tầng số, hạ tầng IoT phục 
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vụ xây dựng đô thị thông minh bền vững. Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông. 

Thu hút các dự án phát triển hạ tầng số, nhất là các dự án trung tâm lưu trữ dữ liệu 

số (Data, Center, Digital Hub). 

Phấn đấu 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. 

 

Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng CNTT cho các cơ quan, đơn vị từ cấp 

tỉnh đến cấp xã/phường. 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… 

(Chi tiết tại Phụ lục 8) 

7. Hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 

Bố trí trụ sở doanh trại, công trình phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu 

hộ 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. 

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 cứu nạn cứu hộ. Phát triển hạ tầng cấp, 

thoát nước của tỉnh tuân thủ các quy định về nguồn nước chữa cháy. 

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 cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế 

xã hội và cuộc sống người dân. Quy hoạch sử dụng đất an ninh xây dựng mạng 

lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy. 

VI. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội  

1. Hạ tầng nhà ở, khu dân cư, tái định cư 

- Nâng chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đến năm 2030 của 

toàn tỉnh là 30 m2/người, trong đó diện tích sàn nhà ở bình quân khu vực thành thị 

là 31 m2/người, diện tích sàn nhà ở bình quân khu vực nông thôn là 29 m2/người. 

- Dành quỹ đất, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô 

thị, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội gắn với các công trình phục vụ chỉnh trang đô 

thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

(Chi tiết tại Phụ lục 9) 

2. Hạ tầng giáo dục và đào tạo 

Nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp bậc học phổ 

thông 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. Kêu gọi đầu tư xây dựng các trường phổ 

thông liên cấp tư thục. 

Xây dựng trung tâm đào tạo mang tính chất vùng tại thành phố Phan Thiết 
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phục vụ cho Bình Thuận cũng như các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên. Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng 

dạy đối với Trường đại học Phan Thiết, Trường Cao đẳng Bình Thuận, một số 

Trường Trung cấp đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong tình hình mới. Kêu gọi 

đầu tư xây dựng đại học tư thục (nhất là Trường đại học đào tạo các chuyên ngành 

công nghệ) 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. Thu hút vốn đầu tư tư 

nhân xây dựng một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng phía Nam của tỉnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 10) 

3. 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, 

từng bước hình thành mạng lưới khoa học và công nghệ 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.  

Thành lập Trung tâm liên kết ngành khoa học, khu công nghệ cao gắn với đổi 

mới sáng tạo nghiên cứu phát triển (R&D) tỉnh Bình Thuận gắn với Tổ hợp đô thị 

du lịch biển (quy mô khoảng 3.000 ha) nằm trên địa bàn phía Nam thành phố Phan 

Thiết, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc. Thu hút các trường đại 

học lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh thành lập chi nhánh/cơ sở đào tạo tại Tổ hợp đô 

thị du lịch biển; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo, 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển loại hình du lịch MICE (du lịch 

hội nghị, hội thảo, triển lãm) tại Tổ hợp đô thị du lịch biển. Khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư các cơ sở khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nghiên cứu phát 

triển (R&D) tại Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Hàm Tân - La Gi. Đẩy mạnh 

thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

(Chi tiết tại Phụ lục 11) 

4. Hạ tầng y tế, an sinh xã hội 

Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 1.300 giường. Khuyến 

khích, kêu gọi đầu tư phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập, thu hút đầu tư các dự 

án. Xây dựng mới các bệnh viện, ưu tiên 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 tim, bệnh viện mắt, trung tâm điều dưỡng - chữa bệnh - 

nghỉ dưỡng, trung tâm thẩm mỹ chăm sóc sức khoẻ... Tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị, mở rộng quy mô giường bệnh của các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm 

y tế huyện, tuyến xã. Quy hoạch quỹ đất phù hợp 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.  

Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội đủ năng lực, quy mô, từng bước hiện 

đại, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng, cung cấp các dịch vụ công về trợ giúp xã 

hội tại cơ sở của các nhóm đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội theo tiêu chuẩn quốc 

gia; khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi đầu tư phát triển các cơ sở bảo trợ xã hội. Xây 

dựng cơ sở nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công có đủ năng lực để thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công.  
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(Chi tiết tại Phụ lục 12) 

5. Hạ tầng văn hoá, thể dục thể thao 

Xây dựng mới, nâng cấp Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh 

Bình Thuận. Hoàn thành xây dựng công trình Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ 

thuật tỉnh; mở rộng và nâng cấp Thư viện tỉnh; khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình 

Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn 

hoá ở cấp huyện, xã. Đầu tư tôn tạo các công trình kiến trúc lịch sử, văn hóa đã được 

xếp hạng; các công trình văn hóa, tín ngưỡng dân gian (như hệ thống dinh, vạn của 

các làng chài, đình làng…). 

Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh: nâng 

cấp sân vận động trung tâm tỉnh có sức chứa trên 20.000 chỗ ngồi; xây dựng mới 

Khu liên hiệp thể thao tỉnh. 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. Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp huyện, xã. 

(Chi tiết tại Phụ lục 13) 

6. 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. 

Đầu tư, nâng cấp, cải tạo, phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn. Mở rộng, 

đầu tư các loại hình thương mại, chợ ở nông thôn. Phát triển một số chợ đêm tại 

các huyện, thành phố, có điều kiện thuận lợi phát triển về du lịch.  

Xây dựng mới thêm 3 chợ đầu mối nông sản: chợ đầu mối nông sản khu vực 

Bắc Bình - Tuy Phong - Hàm Thuận Bắc, chợ đầu mối nông sản Hàm Thuận Nam 

- Hàm Tân - La Gi, chợ đầu mối nông sản khu vực Tánh Linh - Đức Linh. 

Phát triển các hình thức bán lẻ hiện đại như trung tâm thương mại, siêu 

thị tổng hợp và siêu thị chuyên doanh. 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. Phổ biến và đưa 

thương mại điện tử thành kênh hoạt động chính của doanh nghiệp và người dân 

trong tỉnh. 

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, đặc biệt đối với các 

ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. 

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. 
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VII. Phương án sử dụng đất đến năm 2030 

- Diện tích đất nông nghiệp là 682.131 ha, trong đó: (1) Đất trồng lúa là 

49.231 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 48.931 ha); (2) Đất rừng phòng hộ 

là 135.533 ha; (3) Đất rừng đặc dụng là 32.496 ha; (4) Đất rừng sản xuất là 167.415 

ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 109.053 ha. trong đó: (1) Đất khu công 

nghiệp là 3.048 ha; (2) Đất quốc phòng là 12.909 ha; (3) Đất an ninh là 17.026 ha. 

- Đất chưa sử dụng: 3.076 ha. 

(Chi tiết tại Phụ lục 14) 

VIII. Phương án phát triển không gian biển 

Tập trung phát triển mạnh, bền vững về kinh tế biển kết hợp với bảo đảm 

quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, đô thị 

biển sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế; năng lượng tái tạo (nhất là điện gió 

ngoài khơi) ; kinh tế hàng hải; nuôi trồng và khai thác hải sản xa bờ gắn với công 

nghiệp chế biến, dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá; phát triển các khu công nghiệp, 

khu kinh tế ven biển và các ngành kinh tế biển mới gắn với phát triển các cảng biển 

và dịch vụ cảng biển. Bố trí hợp lý không gian, giảm thiểu các mâu thuẫn, xung đột 

nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và 

các hệ sinh thái biển, vùng bờ biển, ven biển, hải đảo và các khu bảo tồn biển; ngăn 

chặn, kiểm soát tốt các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường biển nhằm đảm bảo 

phát triển bền vững kinh tế biển. 

Đối với đảo Phú Quý: Đẩy mạnh phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh trên biển. Hình thành các khu du lịch sinh thái, du lịch biển, đảo là 

điểm du lịch đảo có sức thu hút du khách ; phát triển khu căn cứ dịch vụ hậu cần 

nghề cá, cảng cá, nơi tránh trú bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển tại đảo; thành trì 

vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

IX. Phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện 

1. Phương án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện 

1.1. Vùng Trung tâm:  

− Phát triển du lịch, dịch vụ 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. 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 nghệ cao, công nghiệp sạch; công 

nghiệp chế biến thủy hải sản; phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao, khai thác 

và chế biến 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 quốc phòng, an ninh. 
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1.2. Vùng Đông Bắc:  

− Phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, khai thác và nuôi 

trồng thủy sản; phát triển công nghiệp khai khoáng, titan. 

− 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 vực cảnh quan đặc trưng 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,  chế biến Soda, cây 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 hạ tầng kết nối các tuyến giao thông Lương Sơn - Đại Ninh, Liên 

Hương - Phan Dũng, cảng nước sâu Vĩnh Tân.  

1.3. Vùng Tây Nam:  

− Nghiên cứu chuẩn bị về dự trữ đất đai, phát triển hạ tầng để hình thành khu 

kinh tế ven biển 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 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 Khu công nghiệp - đô thị - 

dịch vụ Hàm Tân - La Gi. 

− Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung, cảng biển: 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 1, 2, Tân Đức và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Nghĩa Hòa, Sông 

Phan, Thắng Hải). 

− 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. 

− Phát triển kinh tế biển về đánh bắt, chế biến và cung ứng dịch vụ; phát triển 

nông, lâm nghiệp. 

1.4. Vùng Tây Bắc:  

− 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, sầu riêng, xoài, 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. 
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− 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. 

− Phát triển thủy điện nhỏ gắn với hệ thống thủy lợi theo quy hoạch được duyệt. 

− Đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

2. Phương án quy hoạch xây dựng các vùng huyện 

Quy hoạch 10 vùng huyện đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng phát 

triển tổng thể của tỉnh gồm: (1) Vùng Thành phố Phan Thiết; (2) Vùng Thị xã La 

Gi; (3) Vùng huyện Tuy Phong; (4) Vùng huyện Bắc Bình; (5) Vùng huyện Hàm 

Thuận Bắc; (6) Vùng huyện Hàm Thuận Nam; (7) Vùng huyện Tánh Linh; (8) Vùng 

Huyện Đức Linh; (9) Vùng Huyện Hàm Tân; (10) Vùng huyện Phú Quý. 

X. Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

1. Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 

1.1. Phương án phân vùng bảo vệ môi trường theo 3 vùng:   

− Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (N): 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.  

− Vùng hạn chế phát thải (H) bao gồm: Nội thành, nội thị của các đô thị loại 

IV, V; 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; khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường khác, dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường;  

− Vùng khác (K) gồm khu vực phát triển kinh tế xã hội đa ngành, đa thành 

phần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; khu vực áp dụng sản xuất sạch 

trong các hoạt động sản xuất, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; khu vực đô thị, 

khu công nghiệp cần bảo vệ môi trường theo hướng “Xanh, Sạch”. 

(Chi tiết tại Phụ lục 15) 

1.2. Phương án quan trắc chất lượng và cảnh báo môi trường 

Đến 2030, có 50 trạm, điểm quan trắc môi trường nước mặt; 14 điểm, trạm 

quan trắc môi trường nước hồ; 27 trạm, điểm quan trắc môi trường nước biển ven 

bờ; 44 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước dưới đất; có 74 trạm, điểm quan 

trắc môi trường không khí; 51 điểm quan trắc định kỳ môi trường đất. 

(Chi tiết tại Phụ lục 16) 

1.3. Phương án xử lý chất thải 

Hạn chế chôn lấp chất thải rắn; tái chế, chế biến phân hữu cơ trên cơ sở phân 

loại rác tại nguồn. Phân loại và chôn lấp chất thải hữu cơ dễ phân hủy tại vườn đối 
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với vùng nông thôn. Phân loại chất thải rắn cháy được và chất thải rắn không cháy 

được để thu gom và xử lý riêng, nhất là ở khu vực đô thị, bao gồm cả các thị trấn, thị 

tứ. Thu gom xử lý chất thải, nước thải y tế đảm bảo đúng quy định. 

Khuyến khích đầu tư các cơ sở xử lý chất thải có công nghệ phù hợp, hiện đại 

nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, bảo vệ môi trường.  

1.4. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.  

− Bảo tồn thiên nhiên: Thực hiện bảo tồn tại chỗ tại các khu dự trữ thiên nhiên 

Núi Ông, Tà Kóu, khu bảo tồn biển Hòn Cau; thực hiện bảo tồn chuyển chỗ tại Bình 

Thuận theo  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.  

− Đa dạng sinh học: Điều tra, khảo sát và đánh giá các Khu bảo tồn thiên 

nhiên Núi Ông và Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu để đưa vào quy hoạch khu vực 

có đa dạng sinh học cao. 

− Vùng ngập nước quan trọng: Điều tra, khảo sát thiết lập các khu vực là 

vùng đất ngập nước quan trọng đối với Bàu Trắng khu vực rừng ngập mặn Phan 

Thiết, La Gi, Hàm Tân, Bắc Bình. 

(Chi tiết tại Phụ lục 17) 

1.5. Các khu nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ 

Xây dựng 04 nghĩa trang cấp vùng với công nghệ táng tổng hợp (chôn cất 1 

lần, cát táng và hỏa táng cho nhân dân trong toàn tỉnh khi có nhu cầu). Mỗi huyện 

xây dựng nghĩa trang riêng. Di dời nghĩa trang nhỏ lẻ, mộ rải rác về các nghĩa trang 

tập trung; trường hợp không thể di dời hướng tới cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang 

hiện hữu, bổ sung cây xanh, cảnh quan, xử lý môi trường để chuyển thành mô hình 

công viên tưởng niệm. Xây dựng cơ sở hoả táng tại các nghĩa trang cấp vùng để tiết 

kiệm đất chôn cất. Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện xây dựng ít nhất 01 nhà tang 

lễ phục vụ địa bàn huyện kết hợp với mô hình nhà tang lễ gắn với các bệnh viện 

tuyến tỉnh, nhà tang lễ gắn với nghĩa trang cấp huyện và cấp vùng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 18) 

2. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

2.1. Định hướng thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

a). Thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản theo các khu vực sau:  

− 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. 

− Khu vực hạn chế hoạt động thăm dò, khai thác: Khu vực có tính tổn thương 

cao (nhất là các 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). 
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− Khu vực khuyến khích thăm dò, khai thác: Các khu vực còn lại có tài 

nguyên khoáng sản (nhất là các khu vực xa dân cư và công trình kinh tế-xã hội, khu 

vực nghèo thảm thực vật, không có sinh vật đặc hữu). 

b). Khoanh định quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các khu, điểm mỏ 

khoáng sản gồm: 05 khu khoáng sản titan (Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm 

Thuận Nam và Hàm Tân); 05 khu cát thủy tinh (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân - La Gi); 03 khu quặng Bentonit; 02 khu mỏ 

Soda; 02 vùng nước khoáng (ven biển Bắc Bình Thuận (12 mỏ) và miền núi Tây 

Nam (3 mỏ)); 01 mỏ Volfram; 02 mỏ đã ốp lát, 122 mỏ cát xây dựng, 86 mỏ đá xây 

dựng, 37 mỏ sét gạch ngói, 190 mỏ làm vật liệu san lấp...   

2.2. Các hoạt động quan trọng trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 

(1). Đối với titan:  

Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản titan với lộ trình và quy 

mô hợp lý phù hợp với từng giai đoạn, từng bước hình thành các tổ hợp công nghệ 

mỏ - tuyển, cụm công nghiệp chế biến khoáng sản titan đồng bộ với hạ tầng. Các 

dự án titan ven biển có giải pháp đảm bảo cân đối nguồn nước cho sản xuất và nhu 

cầu dân sinh, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị, nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản. Tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, 

đầu tư khai thác, chế biến titan đồng bộ với các sản phẩm chế biến sâu (pigment, 

dioxit titan, titan kim loại, zircon cao cấp...). 

Mức độ ưu tiên hoạt động, dự án (theo mức giảm dần):  

− Đóng cửa - hoàn thổ trước năm 2025 các mỏ đang khai thác ở khu vực ven 

biển (nơi dễ bị tổn thương, chồng lấn nhiều tài nguyên có giá trị, gần đô thị…); đưa 

ra khỏi quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia những khu vực có hàm lượng thấp, 

ven biển, sát các khu du lịch, khu vực chồng lấn các dự án phát triển năng lượng… 

để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội (ngoài khai thác khoáng sản titan). 

− Xác định khu vực thăm dò, khai thác tập trung ở Lương Sơn, Bắc Bình; 

− Hoàn thành, hoàn thiện, đầu tư công nghệ chế biến sâu các cơ sở chế biến 

đã và đang thực hiện trong kỳ quy hoạch trước, đặc biệt là tại khu công nghiệp Sông 

Bình, huyện Bắc Bình. 

(2). 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…). 

(3). Khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Tiếp tục khai thác phần lớn các mỏ 

đang khai thác của kỳ quy hoạch trước; đẩy mạnh điều tra, tìm kiếm phát hiện các 

mỏ mới. 

(Chi tiết tại Phụ lục 19) 

3. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

3.1. Phân bổ tài nguyên nước 
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− 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 theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Cấp nước sinh hoạt; (2) 

Du lịch; (3) Cấp nước cho ngành nông nghiệp có giá trị cao; (4) Các ngành sản xuất 

có công nghệ sản xuất ít tiêu tốn nước; (5) Hỗ trợ nước tưới và những nhu cầu khác 

ở những nơi đặc biệt khó khăn về nguồn nước; (6) Cấp nước cho ngành nông nghiệp 

công nghệ cao với chế độ tưới thông minh; (7) Các ngành công nghiệp; tiểu thủ công 

nghiệp; (8) Cấp nước cho ngành nông nghiệp nói chung. 

− 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 đến năm 

2030: đảm bảo cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt và an 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.  

 3.2. Bảo vệ tài nguyên 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. Quản lý, bảo vệ đảm bảo chất lượng nước dưới 

đất không bị ô nhiễm do các tác động nhân sinh và công nghiệp; đảm bảo trạng thái 

tự nhiên của các tầng chứa nước. 

3.3. 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. 

4. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

4.1. Phân vùng rủi ro đối với từng loại thiên tai   

− Nhóm có mức tác động cao nhất, gồm các xã của 2 huyện Đức Linh và Bắc 

Bình. 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 thuộc thị xã 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 

Phú Quý. 
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− 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. 

4.2. Phương án quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

− Xây dựng kế hoạch chủ động trong phòng ngừa, ứng phó kịp thời, đưa ra 

các biện pháp khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Thực hiện phòng, chống thiên tai 

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. Phòng, chống thiên tai 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. 

− Tăng cường quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. Rà soát, sửa đổi, bổ sung 

và ban hành các văn bản quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải 

đảo, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, 

đặc biệt là dự báo sớm. Củng cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, đê 

biển, đê cửa sông, công trình thủy lợi, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu. Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia 

đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt… 

XI. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên triển khai thực hiện 

(Chi tiết tại Phụ lục 20) 

XII. Các nhóm giải pháp chủ yếu 

Ngoài danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, Quy hoạch tỉnh tập trung vào 6 

nhóm giải pháp sau: 

1. Về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư 

− Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để thu hút và hấp thụ tốt 

các nguồn đầu tư trong và ngoài nước. 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.  

− Xây dựng danh mục chương trình/dự án quan trọng ưu tiên do tỉnh quản lý 

để tập trung đầu tư 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  hợp tác tham gia đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp…, các khu vui 

chơi giải trí, cơ sở sản xuất, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp.  

− 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.  

− Tổ chức tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng. 
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− 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). 

− Tăng cường công tác rà soát các dự án ngoài ngân sách đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện cho 

các dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện theo đúng 

quy định pháp luật. 

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

− 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 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. 

− 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 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. 

3. Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ 

− Tăng cường nguồn vốn ngân sách cho sự nghiệp môi trường hàng năm, hỗ 

trợ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường phối hợp với 

các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 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 giải quyết 

các vấn đề môi trường liên vùng. 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. Hoàn 

thiện hệ thống quản lý môi trường. 

− 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. 

− Thu hút các ngành công nghiệp, nông nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao như: thu hút đầu tư vào các nhà máy chế 
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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.  

− 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. 

− Bố trí nguồn lực để giải quyết tốt những vấn đề công nghệ đặt ra trên địa 

bàn tỉnh và vùng. 

4. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển 

− Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ và các tỉnh lân cận, 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. 

− Hợp tác, liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam 

Bộ trong 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; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Phối hợp với các tỉnh, thành phố ở vùng biển các tỉnh Đông Nam Bộ mở rộng 

phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển. Chú trọng bố trí quy hoạch, sắp xếp các 

khu vực, không gian hoạt động ven biển theo ngành kinh tế biển; sắp xếp, bố trí kết 

nối cơ sở hạ tầng kinh tế biển, liên kết không gian phát triển các khu cảng biển, khu 

kinh tế, khu công nghiệp tập trung, vùng du lịch, đô thị ven biển có kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, hiện đại tạo sức hấp dẫn để thu hút đầu tư. 

− Hợp tác, liên kết với các tỉnh vùng Tây Nguyên trong 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; 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 công nghiệp; phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch 

biển kết hợp núi rừng. 

5. Giải pháp về huy động nguồn lực đất đai  

− Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo hiệu 

lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch sử 

dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp, 

đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển nhanh và bền vững. 

− Thực hiện chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

− Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 
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Hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các tổ chức phát 

triển quỹ đất. Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các công 

trình kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

− Có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Hoàn 

thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm, đẩy mạnh công 

tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.  

− 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. 

6. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch  

− Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện 

tử, hành chính số. Cụ thể hóa quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm. Các kế hoạch 

hàng năm phải phù hợp với kế hoạch 5 năm. Tăng cường phối hợp và tổ chức triển 

khai thực hiện quy hoạch đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong tỉnh. 

− Tăng cường công tác kiểm tra, 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. Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng 

nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong triển khai thực hiện.  

XIII. Bản đồ quy hoạch 

− Chi tiết danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Phụ lục 21. 

XIV. Về dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch 

tỉnh 

Căn cứ khoản 5, Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

UBND tỉnh đã gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với dự thảo báo 

cáo Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh (ĐMC). Trên cơ sở ý kiến 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 4089/BTNMT-TCMT ngày 

18/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy 

hoạch tỉnh. 

D. Về thành phần hồ sơ trình thẩm định 

Căn cứ Điều 31 Luật Quy hoạch, Điều 11 Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ, thành phần hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bình 

Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

1. Tờ trình thẩm định quy hoạch của cơ quan lập quy hoạch;  

2. Văn bản thống nhất về nội dung quy hoạch của cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ.  
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Phụ lục 1 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH THUẬN    

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

TT Đô thị 

Loại đô thị 

Ghi chú Năm 

2021 

Năm 

2025 

Năm 

2030 

1 Thành phố Phan Thiết 

II II II 

Nếu điều kiện thuận lợi xem xét nâng 

cấp thành đô thị loại I trong kỳ quy 

hoạch 

2 Thị trấn Liên Hương V IV IV Nếu điều kiện thuận lợi xem xét hình 

thành thị xã mới, đô thị loại III trên cơ 

sở vùng lõi là các đô thị Liên Hương 

– Phan Rí Cửa – Vĩnh Tân 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa IV IV IV 

4 Đô thị Vĩnh Tân   V 

5 Thị trấn Chợ Lầu 

V V V 

Nếu điều kiện thuận lợi xem xét mở 

rộng địa giới hành chính nâng cấp 

thành đô thị loại IV trong kỳ quy 

hoạch 

6 Thị trấn Lương Sơn V V V  

7 Thị trấn Ma Lâm 

V V V 

Nếu điều kiện thuận lợi xem xét mở 

rộng địa giới hành chính và nâng cấp 

thành đô thị loại IV 

8 Thị trấn Phú Long 
V   

Dự kiến sát nhập vào thành phố Phan 

Thiết trong thời kỳ 2021 – 2025 

9 Thị trấn Thuận Nam V V V  

10 Thị trấn Tân Nghĩa V V V  

11 Thị trấn Tân Minh V V V  

12 Đô thị Sơn Mỹ   V  

13 Thị xã La Gi III III III 

Dự kiến trở thành thành phố trong 

thời kỳ 2021 – 2025, nếu điều kiện 

thuận lợi xem xét mở rộng địa giới 

hành chính nâng cấp thành đô thị loại 

II 

14 Thị trấn Lạc Tánh V V V  

15 Thị trấn Võ Xu V IV IV  

16 Thị trấn Đức Tài V V V  

Ghi chú: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu vực có điều kiện thuận lợi phát triển đô thị và các 

khu vực cần hình thành đô thị để hỗ trợ vùng nông thôn, miền núi của tỉnh phục vụ mục tiêu phát triển 

bao trùm, không để ai ở lại phía sau. Cụ thể là các khu vực: xã  Đông Hà, xã Mê Pu (huyện Đức Linh), 

xã Đa Mi, xã Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc), xã Phan Lâm – Phan Sơn, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) 

xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam)… Nếu điều kiện thuận lợi xem xét nâng cấp thành đô thị loại 

V trong kỳ quy hoạch. Đối với huyện đảo Phú Quý nếu điều kiện thuận lợi cần xem xét theo tiêu chí 

đặc thù nhằm khuyến khích phát triển nâng cấp thành đô thị loại V trong kỳ quy hoạch, hướng tới việc 

hình thình đô thị loại IV trong tương lai. 
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Phụ lục 2 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG 

NGHIỆP VÀ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN  

THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Nội dung Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Ghi chú 

  A KHU KINH TẾ   

1 Khu kinh tế ven biển 
Phía Nam tỉnh 

Bình Thuận 
26.650  

B KHU CÔNG NGHIỆP  

I Các KCN hiện có   1.093,43   

1 KCN Phan Thiết I TP. Phan Thiết 

và Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

68 Không thay đổi diện tích, 

xem xét chuyển đổi chức 

năng khi hết thời hạn thuê 

đất 
2 KCN Phan Thiết II 40,7 

3 KCN Hàm Kiệm I Huyện Hàm 

Thuận Nam 

132,67 
Không thay đổi diện tích 

4 KCN Hàm Kiệm II 402,06 

5 KCN Tuy Phong 
Huyện Tuy 

Phong 
150 Không thay đổi diện tích 

6 KCN Sông Bình 
Huyện Bắc 

Bình 
300 

Đang xây dựng hạ tầng, dự 

kiến phát triển mở rộng 

khoảng 250 ha khi có điều 

kiện phù hợp 

II 

Các KCN đang triển khai và 

dự kiến thành lập mới thời 

kỳ 2021-2030 

  1.954,57   

1 KCN Tân Đức 

Huyện Hàm 

Tân 

300 Chuẩn bị khởi công 

2 KCN Sơn Mỹ I 1.070 Đang triển khai đầu tư 

3 KCN Sơn Mỹ II 540 
Đang xin chấp thuận chủ 

trương đầu tư (thuộc KCN 

Hàm Tân – La Gi) 

4 KCN Đông Bắc Phan Thiết 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
44,57 Phát triển mới  

 
Tổng diện tích KCN đến 

năm 2030 (I + II) 
 3.048  

III 

Các KCN 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) 
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STT Nội dung Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Ghi chú 

1 KCN Sông Bình mở rộng 
Huyện Bắc 

Bình 
250 Mở rộng KCN Sông Bình 

2 KCN Tân Đức mở rộng 
Huyện Hàm 

Tân 
608 Mở rộng KCN Tân Đức 

3 KCN phía Nam tỉnh 

Huyện Đức 

Linh, huyện 

Tánh Linh 

300 Phát triển mới 

4 KCN phía Tây Bắc tỉnh 
Huyện Tuy 

Phong 
500 Phát triển mới 

5 
KCN Đông Bắc Phan Thiết 

mở rộng 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
255,43 

Tiếp tục thực hiện theo phân 

kỳ đầu tư 

6 
Khu công nghiệp - Đô thị - 

Dịch vụ Hàm Tân - La Gi 

Thị xã La Gi 

và huyện Hàm 

Tân 

2.984 

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) 

C. CỤM CÔNG NGHIỆP 

TT Hạng mục 

Quy hoạch thời kỳ 2021-

2030 

Số CCN Ghi chú 

         1 Thành phố Phan Thiết 2  

- 

Cụm công nghiệp hải sản Phú Hài 

 

Sẽ xem xét 

di dời đến 

địa điểm 

khác trong 

thời gian 

đến 

- Cụm công nghiệp hải sản Nam Cảng   

2 Thị xã La Gi 4  

- Cụm công nghiệp Tân Bình 1   

- Cụm công nghiệp La Gi   

- Cụm công nghiệp Tân Bình 2   

- Cụm công nghiệp Tân Bình 3   

3 Huyện Tuy Phong 3  

- Cụm công nghiệp hải sản Hòa Phú   

- Cụm công nghiệp Bắc Tuy Phong   

- Cụm công nghiệp Nam Tuy Phong   

4 Huyện Bắc Bình 6  

- Cụm công nghiệp Sông Bình   

- Cụm công nghiệp Hải Ninh 1   
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TT Hạng mục 

Quy hoạch thời kỳ 2021-

2030 

Số CCN Ghi chú 

- Cụm công nghiệp Hải Ninh 2   

- Cụm công nghiệp Sông Bình 1   

- Cụm công nghiệp Sông Bình 2   

- Cụm công nghiệp Chợ Lầu   

5 Huyện Hàm Thuận Bắc 5  

- Cụm công nghiệp Phú Long   

- Cụm công nghiệp Hàm Đức   

- Cụm công nghiệp Hồng Liêm   

- Cụm công nghiệp Ma Lâm   

- Cụm công nghiệp Liêm An   

6 Huyện Hàm Thuận Nam 2  

- Cụm công nghiệp Tân Lập   

- Cụm công nghiệp Hàm Kiệm   

7 Huyện Hàm Tân 6  

- Cụm công nghiệp Thắng Hải 1   

- Cụm công nghiệp Thắng Hải 2   

- Cụm công nghiệp Thắng Hải 3   

- Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa   

- Cụm công nghiệp Tân Phúc 1   

- Cụm công nghiệp Tân Phúc 2   

8 Huyện Đức Linh 9  

- Cụm công nghiệp Nam Hà   

- Cụm công nghiệp Đông Hà   

- Cụm công nghiệp Nam Hà 2   

- Cụm công nghiệp Tân Hà   

- Cụm công nghiệp Tân Hà 3   

- Cụm công nghiệp Hầm Sỏi – Võ Xu   

- Cụm công nghiệp Mê Pu   

- Cụm công nghiệp Sùng Nhơn   

- Cụm công nghiệp Nam Hà 3   

9 Huyện Tánh Linh 7  

- Cụm công nghiệp Lạc Tánh   

+ Cụm công nghiệp Lạc Tánh (mở rộng)   

- Cụm công nghiệp Nghị Đức   

- Cụm công nghiệp Lạc Tánh 2   

- Cụm công nghiệp Gia An   

- Cụm công nghiệp Gia An 2   
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TT Hạng mục 

Quy hoạch thời kỳ 2021-

2030 

Số CCN Ghi chú 

- Cụm công nghiệp Gia Huynh   

- Cụm công nghiệp Suối Kiết   

10 Huyện Phú Quý 1  

- Cụm công nghiệp Phú Quý   

 TỔNG CỘNG 45  

Ghi chú:  Diện tích đất sử dụng của từng cụm công nghiệp sẽ được xác định cụ thể trong Quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực 

hiện, sẽ tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung các cụm công nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 

xã hội theo đúng quy định.   

D. CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

STT Nội dung Địa điểm Ghi chú 

1 
Hạ tầng kỹ thuật phục vụ các khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp 

Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

2 Các dự án chế biến nông, lâm, thuỷ sản 
Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

3 
Các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị điện - điện 

tử, linh kiện máy tính, thiết bị công nghệ cao. 

Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

4 Các dự án sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp ô tô 
Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

5 Các dự án sản  xuất nguyên liệu dệt may, da 
Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

6 
Các dự sản xuất linh kiện, thiết bị điện gió, 

điện mặt trời  

Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

7 

Các dự án sản xuất hệ thống cấp đông và thiết 

bị đông phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản, cơ 

khí công nghiệp  

Các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh 
 

8 Khu đóng sửa tàu thuyền  
Các huyện, thị xã, thành 

phố ven biển  
 

9 
Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, vật 

liệu xây dựng 

Huyện Tuy Phong, 

huyện Bắc Bình, huyện 

Hàm Thuận Bắc, huyện 

Hàm Thuận Nam, huyện 

Hàm Tân, thị xã La Gi, 

huyện Đức Linh, huyện 

Tánh Linh, thành phố 

Phan Thiết 
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Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn của 

các dự án trong danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn 

lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của 

từng thời kỳ.  
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Phụ lục 3 

PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG   

GIAO THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN         

ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

I Đường bộ     

I.1 Đường cao tốc     

1 

Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông (đoạn qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận) và 07 nút giao khác 

mức liên thông. 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc 

Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, 

huyện Hàm Thuận Nam, 

huyện  Hàm Tân 

Xây dựng 

mới  

I.2 Đường quốc lộ     

1 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn Phan Thiết 

- Đồng Nai ) 

Huyện Hàm Thuận Nam; 

huyện Hàm Tân 
  

2 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 (đoạn từ đường 

bộ cao tốc đến Quốc lộ 1) 

Huyện Hàm Thuận Bắc; Thành 

phố Phan Thiết 
  

3 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B (đoạn qua địa 

bàn tỉnh Bình Thuận) 
Huyện Bắc Bình   

4 
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 55 (đoạn từ 

Km52+640 đến Km97+692) 

Huyện Hàm Tân và thị xã La 

Gi 
  

5 
Quốc lộ 51C (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình 

Thuận) 
Huyện Hàm Tân 

Hình 

thành mới 

I.3 Đường tỉnh     

1 
Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.711 (đoạn từ 

Quốc lộ 28 đến Quốc lộ 1) 
Huyện Hàm Thuận Bắc    

2 
Đường ĐT.711 nối dài đoạn từ Quốc lộ 1 đến 

đường ven biển ĐT.716 

Huyện Hàm Thuận Bắc; huyện 

Bắc Bình; Thành phố Phan 

Thiết 

Hình 

thành mới 

3 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.712  Huyện Hàm Thuận Nam   

4 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.714  Huyện Hàm Thuận Bắc   

5 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.715 
Huyện Bắc Bình và thành phố 

Phan Thiết 
  

6 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.716 
Huyện Tuy Phong, Bắc Bình 

và thành phố Phan Thiết 
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TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

7 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.717  
Huyện Tánh Linh, huyện Đức 

Linh 
  

8 Cải tạo, nâng cấp ĐT.718  
Thành phố Phan Thiết, huyện 

Hàm Thuận Nam 
 

9 
Đường ĐT.718 kéo dài (Hàm Cần - Mỹ 

Thạnh) 

Huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 

Thuận Bắc 

Hình 

thành mới 

10 Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719  

Thành phố Phan Thiết, Huyện 

Hàm Thuận Nam và thị xã La 

Gi 

  

11 
Đường ĐT.719 nối dài (đoạn từ Tân Hải - Tân 

Xuân - Tân Thắng) 
Thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 

Hình 

thành mới 

12 Cải tạo, nâng cấp ĐT.720 
Huyện Đức Linh, huyện Hàm 

Tân 
  

13 Cải tạo, nâng cấp ĐT.766 
Huyện Tánh Linh, huyện Đức 

Linh 
  

14 Đường Liên Hương - Phan Dũng - Tà Năng Huyện Tuy Phong 

Làm mới 

đoạn Phan 

Dũng - Tà 

Năng 

15 Đường Thuận Hòa - Liên Hương 
Huyện Tuy Phong, huyện Bắc 

Bình 

Hình 

thành mới 

I.4 Đường ven biển     

1 Đoạn Vĩnh Tân – Liên Hương Huyện Tuy Phong   

2 Đoạn Liên Hương – Bình Thạnh Huyện Tuy Phong   

3 Đoạn Bình Thạnh – Cầu Sông Lũy Huyện Tuy Phong   

4 
Đoạn cầu Sông Lũy – Hòa Thắng (Hòa Thắng 

– Hòa Phú) 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc 

Bình 
  

5 Đoạn Hòa Thắng – Mũi Né (ĐT.716) 
huyện Bắc Bình, thành phố 

Phan Thiết 
 

6 
Đoạn Mũi Né – vòng xoay đầu đường 

ĐT.706B (ĐT.706B) 
Thành phố Phan Thiết   

7 Đoạn ĐT.706B – cầu Hùng Vương (ĐT.716) Thành phố Phan Thiết  
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TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

8 
Đường đô thị thuộc trung tâm thành phố Phan 

Thiết 
Thành phố Phan Thiết  

9 Đoạn Phan Thiết – Kê Gà (ĐT.719B)  
Thành phố Phan Thiết, huyện 

Hàm Thuận Nam 
 

10 Đoạn Kê Gà – Tân Hải (ĐT.719B) 
huyện Hàm Thuận Nam, thị xã 

La Gi 
 

11 
Đoạn Tân Hải – Tân Bình (Đường Hùng 

Vương thị xã LaGi) 
Thị xã La Gi  

12 
Đoạn Tân Bình – Tân Thiện (đường N2 quy 

hoạch) 
Thị xã La Gi  

13 Đoạn Tân Thiện – Bình Châu (Quốc lộ 55) Huyện Hàm Tân  

14 Đoạn Tân Thắng – Thắng Hải Huyện Hàm Tân  

I.5 Đường tránh qua đô thị     

1 
Đường tránh Quốc lộ 1 qua thành phố Phan 

Thiết 

Huyện Hàm Thuận Nam, Hàm 

Thuận Bắc và Thành phố Phan 

Thiết 

  

2 Đường tránh QL28 đoạn qua thị trấn Ma Lâm Huyện Hàm Thuận Bắc   

3 
Đường tránh QL28 đoạn từ Hàm Trí - Hàm 

Thắng 
Huyện Hàm Thuận Bắc   

4 
Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị 

xã La Gi 
Thị xã La Gi   

5 Đường tránh QL55 Thị xã La Gi   

I.6 

Đường huyện trọng yếu, Đường giao thông 

đô thị, đường vào các khu sản xuất, khu du 

lịch, khu, cụm công nghiệp, … 

    

1 Đường Quốc lộ 1 - Vĩnh Hảo Huyện Tuy Phong   

2 
Đường Quốc lộ 1 - Phan Sơn (đoạn từ Quốc lộ 

1 đến đường bộ cao tốc) 
Huyện Bắc Bình   

3 
Nâng cấp, mở rộng đường Sông Lũy – Phan 

Tiến  
Huyện Bắc Bình   

4 
Nâng cấp, mở rộng đường Phú Hội - Cẩm 

Hang - Sông Quao 
Huyện Hàm Thuận Bắc   

5 
Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Thôn 

Triền 
Huyện Hàm Thuận Bắc   

6 Cải tạo, nâng cấp đường Sa Ra - Tầm Hưng Huyện Hàm Thuận Bắc   

7 Cải tạo, nâng cấp đường Phú Long - Phú Hài 
Huyện Hàm Thuận Bắc và 

thành phố Phan Thiết 
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TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

8 
Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Mương 

Mán 
Huyện Hàm Thuận Nam   

9 Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 1 - Mỹ Thạnh Huyện Hàm Thuận Nam   

10 
Cải tạo, nâng cấp đường Hàm Minh – Thuận 

Quý 
Huyện Hàm Thuận Nam   

11 Cải tạo, nâng cấp đường Hòn Giồ – Thuận Quý Huyện Hàm Thuận Nam   

12 Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu – Đa Kai Huyện Đức Linh   

13 Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá – Trà Tân Huyện Tánh Linh   

14 Đường vào sân bay Phan Thiết Thành phố Phan Thiết   

15 
Đường từ Quốc lộ 1 (thị trấn Phú Long) đến 

Cảng hàng không Phan Thiết 

Huyện Hàm Thuận Bắc và 

thành phố Phan Thiết 
 

16 
Đường vành đai Hàm Thắng - Cảng hàng 

không Phan Thiết 

Huyện Hàm Thuận Bắc và 

thành phố Phan Thiết 
 

17 Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành 
Huyện Hàm Thuận Nam và 

thành phố Phan Thiết 
  

18 Đường Chợ Lầu – Hòa Phú 
Huyện Bắc Bình; huyện Tuy 

Phong 
  

19 Đường Hồng Thái - Hồng Thắng Huyện Bắc Bình   

20 Đường Phan Thanh - Hòa Thắng Huyện Bắc Bình   

21 Đường Sông Bình - Bình An Huyện Bắc Bình   

22 Đường Quốc lộ 1 - Hòn Giồ Huyện Hàm Thuận Nam  

23 
Đường từ Quốc lộ 1 đến thị xã La Gi (đường 

Nguyễn Minh Châu nối dài) 

Huyện Hàm Tân; huyện Hàm 

Thuận Nam; thị xã La Gi 
 

24 
Cầu qua đập tràn tại Km15+600 tuyến Liên 

Hương – Phan Dũng 
Huyện Tuy Phong   

25 Cầu Liên Hương - Phước Thể Huyện Tuy Phong   

26 
Tuyến đường dọc sông Lòng Sông, xã Phước 

Thể 
Huyện Tuy Phong   

27 Đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài Huyện Bắc Bình   

28 
Đường từ Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi 

Quốc lộ 1A 
Huyện Hàm Thuận Bắc   
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TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

29 
Đường từ trung tâm xã Hàm Chính - Quốc lộ 

1 
Huyện Hàm Thuận Bắc   

30 
Nâng cấp, mở rộng đường Hàm Phú - Hàm 

Hiệp 
Huyện Hàm Thuận Bắc   

31 Đường ven động cát từ Hồng Liêm - Phú Long Huyện Hàm Thuận Bắc   

32 Đường từ ngã ba Sa Ra - Thiện Nghiệp Huyện Hàm Thuận Bắc   

33 Đường từ trung tâm xã Hàm Trí - Quốc lộ 1 Huyện Hàm Thuận Bắc   

34 Đường Hàm Phú - Hàm Cần - Sông Phan 

Huyện Hàm Thuận Bắc, huyện 

Hàm Thuận Nam, huyện Hàm 

Tân 

  

35 Cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết Thành phố Phan Thiết   

36 Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo Thành phố Phan Thiết   

37 Dự án Nâng cấp đường Từ Văn Tư Thành phố Phan Thiết   

38 Đường Lê Lợi Thành phố Phan Thiết   

39 Đường Trương Văn Ly Thành phố Phan Thiết   

40 Đường Trần Lê kéo dài Thành phố Phan Thiết  

41 Đường Lê Duẩn kéo dài đến Ga Bình Thuận 
Huyện Hàm Thuận Nam và 

thành phố Phan Thiết 
  

42 Đường Mỹ Thạnh - La Dạ 
Huyện Hàm Thuận Nam và 

huyện Hàm Thuận Bắc 
  

43 Đường Tân Lập - Cầu Quang 
Huyện Hàm Thuận Nam,          

thị xã La Gi 
  

44 Đường Mỹ Thạnh - La Ngâu 
Huyện Hàm Thuận Nam và 

huyện Tánh Linh 
  

45 
Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân 
Huyện Hàm Tân   

46 Đường Tân Đức - Tân Thắng Huyện Hàm Tân   

47 
Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (Suối 

Phèn) 
Thị xã La Gi   

48 Đường Nguyễn Tri Phương nối dài Thị xã La Gi   

49 Nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của Thị xã La Gi   

50 Tuyến Tân Thuận - Tân Thắng Thị xã La Gi   

51 Đường và kè hai bên bờ sông Dinh Thị xã La Gi   
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TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

52 
Đường N26 thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh 

Linh 
Huyện Tánh Linh   

53 Đường Gia Huynh - Trà Tân 
Huyện Tánh Linh, huyện Đức 

Linh 
  

54 
Đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La 

Ngà, xã Tân Hà 
Huyện Đức Linh   

55 Nâng cấp tuyến đường Đông Hà - Gia Huynh Huyện Đức Linh   

56 Đường Mê Pu - Đồng Kho 
Huyện Đức Linh và huyện    

Tánh Linh 
  

57 Đường Gia An – Đức Tân Huyện Tánh Linh  

58 Đường Sông Dinh – Quốc lộ 55 Huyện Tánh Linh  

 59 Đường Quốc lộ 1 – Hàm Cần Huyện Hàm Thuận Nam  

60 Đường Gia Huynh – Gia An Huyện Tánh Linh  

61 Đường Thuận Nam – Sông Phan  Huyện Hàm Thuận Nam  

62 

Đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến 

đường tỉnh, đường giao thông đô thị, đường 

huyện trọng yếu, đường vào các khu sản xuất, 

khu du lịch, khu, cụm công nghiệp… trên địa 

bàn tỉnh 

Tỉnh Bình Thuận    

II Đường sắt     

1 
Nâng cấp tuyến đường sắt quốc gia (đoạn qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận) 
Tỉnh Bình Thuận   

2 
Đường sắt tốc độ cao (đoạn qua địa bàn tỉnh 

Bình Thuận) 
Tỉnh Bình Thuận   

III Cảng biển     

1 Nâng cấp cảng biển Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong   

2 Nâng cấp cảng biển Phan Thiết Thành phố Phan Thiết   

3 Nâng cấp cảng biển Phú Quý Huyện Phú Quý   

4 Xây dựng cảng Kê Gà Huyện Hàm Thuận Nam   

5 Xây dựng cảng Sơn Mỹ Huyện Hàm Tân   

IV Đường thủy nội địa     

1 Huyện Tuy Phong: 5 bến 
xã Vĩnh Tân, xã Bình Thạnh, 

thị trấn Phan Rí Cửa 
  

2 Huyện Bắc Bình: 3 bến xã Hòa Thắng, xã Hồng Phong   
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TT Tên công trình/Dự án Địa điểm Ghi chú 

3 Thành phố Phan Thiết: 8 bến 

phường Mũi Né, phường Hàm 

Tiến, phường Phú Thủy, 

phường Hưng Long, xã Tiến 

Thành 

  

4 Huyện Hàm Thuận Nam: 2 bến xã Tân Thành   

5 Thị xã La Gi: 3 bến 
xã Tân Phước, xã Tân Tiến, xã 

Tân Bình và phường Bình Tân 
  

6 Huyện Hàm Tân: 2 bến Xã Thắng Hải, xã Tân Thắng   

7 Huyện Phú Quý: 3 bến xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng   

V Cảng hàng không     

1 Cảng hàng không Phan Thiết Thành phố Phan Thiết   

V Bến xe khách     

1 Bổ sung 07 bến xe khách trên địa bàn tỉnh Tỉnh Bình Thuận   

VI Bến xe tải     

1 Bến xe tải Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong   

2 Bến xe tải Phan Thiết Thành phố Phan Thiết   

VI Hạ tầng logistic phục vụ giao thông vận tải     

1 Trung tâm Logistics sân bay Phan Thiết Thành phố Phan Thiết   

2 Trung tâm Logistics Bình Thuận 
xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong 
  

 
Ghi chú:  

         Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn của các 

dự án trong danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập 

và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng 

thời kỳ, đảm bảo tuân thủ các Quy hoạch phát triển ngành giao thông Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

          Phương án quy hoạch (quy hoạch mới, nâng cấp, sửa chữa, di dời) các tuyến đường huyện, đường 

đô thị, đường nông thôn khác, đường trong các khu sản xuất, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, 

phương án các công trình logicstic cấp huyện, bến xe, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng giao thông 

khác sẽ được xác định trong quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch 

xây dựng nông thôn. 
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Phụ lục 4 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN CẤP VÀ LƯỚI ĐIỆN  

TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Dự án Địa điểm Ghi chú 

A HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI     

I Lưới điện 500 kV   

1 
Trạm biến áp 500 kV Hồng Phong (gom công 

suất các dự án năng lượng tái tạo) 
Huyện Bắc Bình   

2 
Trạm biến áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 1 

(trên bờ) 

Huyện Tuy Phong/ 

huyện Bắc Bình 
  

3 
Trạm biến áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 2 

(trên bờ) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
  

4 
Trạm biến áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 3 

(trên bờ) 

Huyện Tuy Phong/ 

huyện Bắc Bình 
  

5 
Trạm biến áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 4 

(trên bờ) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam/ huyện Hàm 

Tân/thị xã La Gi 

  

6 
Trạm biến áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 5 

(trên bờ) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam/huyện Hàm 

Tân/thị xã La Gi 

  

7 
Đường dây 500 kV Hồng Phong - Rẽ ĐGNK 

Bình Thuận 2 - Long Thành 

Huyện Bắc Bình, 

huyện Hàm Thuận 

Bắc, huyện Hàm 

Thuận Nam, huyện 

Hàm Tân, thị xã La Gi 

  

8 Đường dây 500 kV Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức Huyện Hàm Tân   

9 
Đường dây 500 kV ĐGNK Bình Thuận 2 - 

Long Thành 

Huyện Hàm Thuận 

Nam, huyện Hàm Tân, 

thị xã La Gi 

  

10 
Đường dây 500 kV ĐGNK Bình Thuận 1 - 

Thuận Nam 
Huyện Tuy Phong   

11 
Đường dây 500 kV ĐGNK Bình Thuận 3 - Rẽ 

TBKHH Cà Ná - Thuận Nam 
Huyện Tuy Phong   

12 

Đường dây 500kV ĐGNK Bình Thuận 4 - 

ĐGNK Bình Thuận 2 (hoặc Đường dây 500 kV 

ĐGNK Bình Thuận 4 - Đồng Nai 2) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam, huyện Hàm Tân, 

huyện Đức Linh, 

huyện Tánh Linh, thị 

xã La Gi 

  

13 
Đường dây 500 kV ĐGNK Bình Thuận 5 - 

ĐGNK Bình Thuận 4 

Huyện Hàm Thuận 

Nam, huyện Hàm Tân, 

thị xã La Gi 

  

14 
Sân phân phối 500 kV Nhà máy điện khí LNG 

Mũi Kê Gà  

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
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STT Dự án Địa điểm Ghi chú 

15 
Đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy điện khí 

LNG Mũi Kê Gà 

Huyện Hàm Thuận 

Nam, huyện Hàm Tân, 

thị xã La Gi 

  

16 

Đường dây và trạm biến áp 500 kV truyền tải 

khác (theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc 

gia) 

Tỉnh Bình Thuận   

II Lưới điện 220 kV   

1 Trạm biến áp 220 kV Hàm Thuận Nam 2  
Huyện Hàm Thuận 

Nam 
 

2 Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Hảo  Huyện Tuy Phong  

3 Trạm biến áp 220 kV Hồng Phong Huyện Bắc Bình  

4 Trạm biến áp 220 kV Hàm Cường 
Huyện Hàm Thuận 

Nam 
 

5 Trạm biến áp 220 kV Hòa Thắng Huyện Bắc Bình  

6 Trạm biến áp 220 kV Hồng Liêm 
Huyện Hàm Thuận 

Bắc 
 

7 Trạm biến áp 220 kV Tánh Linh Huyện Tánh Linh  

8 Trạm biến áp 220 kV Thái Hòa Huyện Bắc Bình  

9 Trạm cắt 220 kV Thái Hòa Huyện Bắc Bình  

10 
Trạm biến áp 220 kV Phong điện 1 - Bình 

Thuận 
Huyện Tuy Phong  

11 
Đường dây 220 kV từ trạm 500 kV Vĩnh Tân 

về trạm 220 kV Cà Ná  
Huyện Tuy Phong  

12 
Đường dây 220 kV Hàm Tân 2 - Rẽ Phan Thiết 

- Tân Thành (mạch 2) 

Huyện Hàm Tân, Hàm  

Thuận Nam, Hàm 

Thuận Bắc, thành phố 

Phan Thiết, thị xã La 

Gi 

 

13 
Đường dây 220 kV trạm Hàm Thuận Nam 2 - 

Rẽ Phan Thiết - Hàm Tân 2 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
 

14 
Đường dây 220 kV đấu nối trạm 220 kV Vĩnh 

Hảo - Rẽ Vĩnh Tân - Phan Rí 
Huyện Tuy Phong  

15 
Đường dây 220 kV Hòa Thắng 2 - Rẽ Phan 

Thiết - Phan Rí  

Huyện Bắc Bình, 

huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 

16 
Đường dây 220 kV trạm 220 kV Hồng Phong - 

Rẽ Phan Thiết - Phan Rí 

Huyện Bắc Bình, 

huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 

17 
Đường dây 220 kV Hàm Cường 2 - Hàm Thuận 

Nam 2 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
 

18 
Đường dây 220 kV Phong điện 1 Bình Thuận - 

Rẽ Vĩnh Tân - Phan Thiết 
Huyện Tuy Phong  

19 
Đường dây 220 kV đấu nối trạm 220 kV Hồng 

Liêm 

Huyện Hàm Thuận 

Bắc, huyện Bắc Bình 
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20 
Đường dây 220 kV đấu nối trạm 220 kV Tánh 

Linh 
Huyện Tánh Linh  

21 
Đường dây 220 kV đấu nối trạm 220 kV Hàm 

Cường 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
 

22 
Đường dây 220 kV đấu nối trạm 220 kV Thái 

Hòa 
Huyện Bắc Bình  

23 
Đường dây 220 kV ĐMT Phước Hữu 2 - trạm 

500 kV Vĩnh Tân 
Huyện Tuy Phong  

24 
Đường dây 220 kV từ biển kết nối Trạm biến 

áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 1 (trên bờ)  

Huyện Tuy 

Phong/huyện Bắc 

Bình 

 

25 
Đường dây 220 kV từ biển kết nối Trạm biến 

áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 2 (trên bờ) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 
 

26 
Đường dây 220 kV từ biển kết nối Trạm biến 

áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 3 (trên bờ)  

Huyện Tuy 

Phong/huyện Bắc 

Bình 

 

27 
Đường dây 220 kV từ biển kết nối Trạm biến 

áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 4 (trên bờ) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam/huyện Hàm 

Tân/thị xã La Gi 

 

28 
Đường dây 220 kV từ biển kết nối Trạm biến 

áp 500 kV ĐGNK Bình Thuận 5 (trên bờ) 

Huyện Hàm Thuận 

Nam/huyện Hàm 

Tân/thị xã La Gi 

 

29 

Các tuyến đường dây 220 kV kết nối các trạm 

500/220 kV, trạm 220 kV và các tuyến đường 

dây 220 kV truyền tải khác (theo Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia) 

Tỉnh Bình Thuận   

III Lưới điện 110 kV   

1 

Các tuyến đường dây và trạm biến áp 110 kV 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện theo 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035, 

Hợp phần I – Quy hoạch phát triển hệ thống 

điện 110 kV (Bộ Công Thương đã phê duyệt tại 

Quyết định số 4761/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 

năm 2018), Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 (Bộ Công Thương đã phê duyệt 

tại Quyết định số 4715/QĐ-BCT ngày 16 tháng 

8 năm 2012) và các quyết định, văn bản Bộ 

Công Thương phê duyệt/chấp thuận điều chỉnh. 

Tỉnh Bình Thuận  

IV Lưới điện trung, hạ thế   

1 

Các tuyến đường dây và trạm biến áp trung, hạ 

thế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện theo 

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035, 

Hợp phần I – Quy hoạch phát triển hệ thống 

điện 110 kV (Bộ Công Thương đã phê duyệt tại 

Tỉnh Bình Thuận  
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STT Dự án Địa điểm Ghi chú 

Quyết định số 4761/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 

năm 2018), Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 

năm 2035 - Hợp phần II Quy hoạch phát triển 

hệ thống điện sau 110 kV (Đề án đã được địa 

phương xây dựng hoàn thành, tích hợp vào Quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch) 

B NGUỒN ĐIỆN     

I Nhiệt điện     

a Nhiệt điện than     

1 Nhiệt điện Vĩnh Tân  III Huyện Tuy Phong   

b Nhiệt điện khí LNG     

1 LNG Mũi Kê Gà 
Huyện Hàm Thuận 

Nam 
  

2 LNG Sơn Mỹ I Huyện Hàm Tân  

3 LNG Sơn Mỹ II  Huyện Hàm Tân   

II Thủy điện     

1 Sông Lũy Huyện Bắc Bình   

2 Sông Lũy 1 Huyện Bắc Bình   

3 Đức Hạnh Huyện Đức Linh   

4 Thác Ba 
Huyện Hàm Thuận 

Nam, Hàm Thuận Bắc 
 

III Điện gió     

1 Ngoài khơi 
Tỉnh Bình Thuận 

 

2 Trên bờ  

IV Điện mặt trời Tỉnh Bình Thuận  

Ghi chú:  Danh mục các dự án, địa điểm cụ thể, quy mô công suất, diện tích đất sử dụng đất, sử dụng 

mặt biển, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn của các dự án nguồn điện nêu trên sẽ được tính toán, lựa 

chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và 

khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ, đảm bảo tuân thủ Quy hoạch phát triển điện 

lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

  



 

 

18 

Phụ lục 5 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP, THOÁT NƯỚC,       

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030,                    

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

A Danh mục các dự án cấp nước   

1 Hệ thống nước sinh hoạt Cây Cám – xã Hòa Minh 
Huyện Tuy 

Phong 

 

2 Hệ thống nước sinh hoạt Xóm C1 – xã Vĩnh Hảo 
Huyện Tuy 

Phong 

 

3 Cải tạo hệ thống nước sinh hoạt xã Hòa Phú, xã Phước Thể 
Huyện Tuy 

Phong 

 

4 Xây mới nhà máy nước Vĩnh Hảo 
Huyện Tuy 

Phong 

 

5 
Nâng cấp các nhà máy, mở rộng tuyến ống cấp nước huyện 

Tuy Phong  

Huyện Tuy 

Phong 

 

6 Hệ thống cấp nước khu vực Hoà Thắng - Hoà Phú 

Huyện Bắc Bình, 

huyện Tuy 

phong 

 

7 Nâng công suất nhà máy nước Hoà Thắng Huyện Bắc Bình  

8 Nâng công suất nhà máy nước Sông Mao Huyện Bắc Bình  

9 Nhà máy nước Bàu Thiêu Huyện Bắc Bình   

10 
Nâng cấp hệ thống nước Phan Tiến nối mạng xã Sông Lũy, 

huyện Bắc Bình 
Huyện Bắc Bình 

 

11 Nâng cấp hệ thống nước xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

12 Nhà máy nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

13 Nhà máy nước Lương Sơn, huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

14 Nhà máy nước Cà Giây, huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

15 Mở rộng hệ thống nước Hồng Thái, Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

16 Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Lương Sơn Huyện Bắc Bình  

17 Tuyến ống nước thô Bàu Trắng-Nhà máy nước Hồng Phong Huyện Bắc Bình  

18 Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Phan Hòa Huyện Bắc Bình  

19 
Nâng cấp tuyến ống cấp nước xã Sông Bình, thôn Sông 

Bằng – Đá Trắng, thôn Tân Hòa, thôn Láng Xéo 
Huyện Bắc Bình 

 

20 Tuyến ống cấp nước thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng Huyện Bắc Bình  

21 Mở rộng tuyến ống cấp nước huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

22 
Nhà máy nước ODA Hàm Thuận Bắc và mạng lưới đường 

ống bao phủ huyện Hàm Thuận Bắc 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

23 
Hệ thống cấp nước sạch huyện Hàm Thuận Bắc thuộc Dự 

án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
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STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

24 Nhà máy nước Suối Đá, huyện Hàm Thuận Bắc 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

25 Nhà máy nước Hồng Sơn 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

26 Mở rộng tuyến ống cấp nước hệ thống nước xã La Dạ 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

27 Nâng cấp mở rộng hệ thống nước Đông Giang 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

28 
Tuyến ống cấp nước Ma Lâm- Hàm Đức,huyện Hàm Thuận 

Bắc. 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc. 

 

29 
Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước xã Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

30 
Dự án xây dựng Nhà máy nước sạch hồ Cà Giang (xã Hàm 

Hiệp) 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

31 Dự án nhà máy nước Hàm Liêm – Sông Quao 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

32 Dự án nhà máy nước khu công nghiệp Đông Bắc Phan Thiết 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

33 Nâng công suất nhà máy nước Thuận Bắc 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

34 Cải tạo nhà máy nước Phú Long 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

35 
Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Thiện Nghiệp, thành phố 

Phan Thiết 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

36 
Nâng cấp, mở rộng tuyến ống cấp nước Hệ thống nước Mũi 

Né, thành phố Phan Thiết 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

37 
Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tiến Lợi, thành phố Phan 

Thiết 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

38 
Nâng cấp, mở rộng tuyến ống cấp nước Hệ thống nước 

Long Sơn – Suối Nước 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

39 Cải tạo nhà máy nước Bình An - Phan Thiết 
Thành phố Phan 

Thiết 

 

40 

Giữ nguyên công suất nhà máy nước Phan Thiết nghiên cứu 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với định hướng 

phát triển đô thị Phan Thiết. 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

41 
Mở rộng tuyến ống cấp nước  xã Hàm Cường, huyện Hàm 

Thuận Nam 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

42 Nâng cấp mở rộng hệ thống nước Tân Thuận 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

43 
Tuyến ống nước thô Đập Phú Hội - Nhà máy nước Hàm 

Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

44 
Tuyến ống nước thô hồ Ba Bàu- Nhà máy nước Mương 

Mán, huyện Hàm Thuận Nam 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 
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STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

45 
Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã Hàm Kiệm, Hàm Mỹ, 

huyện Hàm Thuận Nam 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

46 Dự án Hệ thống nước xã Tân Lập và mạng lưới đường ống 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

47 Nâng cấp nhà máy nước Mương Mán 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

48 Nâng cấp nhà máy nước Thuận Nam 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

49 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Hàm Minh 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

50 Mở rộng tuyến ống cấp nước huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân  

51 Tuyến ống chuyển tải Tân Thắng - Sơn Mỹ Huyện Hàm Tân  

52 Nhà máy nước Tân Thắng, huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân  

53 Nhà máy nước Tân Xuân, huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân  

54 Nâng cấp, mở rộng tuyến ống và nhà máy nước Tân Xuân Huyện Hàm Tân  

55 
Nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước Tân Nghĩa, Tân 

Minh, KCN Hàm Tân – LaGi 
Huyện Hàm Tân 

 

56 Xây mới nhà máy nước Tân Nghĩa 2 Huyện Hàm Tân  

57 Tuyến ống cấp nước Tân Thắng – Thắng Hải Huyện Hàm Tân  

58 Mở mạng tuyến ống cấp nước huyện Hàm Tân giai đoạn 2 Huyện Hàm Tân  

59 Nâng công suất Nhà máy nước La Gi  Thị xã La Gi  

60 Cải tạo nhả máy nước Tân Tiến Thị xã La Gi  

61 
Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Tiến, Tân Hải, thị xã 

La Gi 
Thị xã La Gi 

 

62 Nâng cấp nhà máy nước Măng Tố 
Huyện Tánh 

Linh 

 

63 Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố 
Huyện Tánh 

Linh 

 

64 Nối mạng tuyến ống cấp nước xã Bắc Ruộng 
Huyện Tánh 

Linh 

 

   65 Nâng cấp hệ thống nước xã Đức Bình 
Huyện Tánh 

Linh 

 

   66 Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Lạc Tánh - Đức Bình 
Huyện Tánh 

Linh 

 

   67 Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã Đức Phú 
Huyện Tánh 

Linh 

 

   68 Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã Nghị Đức  
Huyện Tánh 

Linh 

 

   69 Nhà máy nước Đức Bình - Lạc Tánh 
Huyện Tánh 

Linh 

 

70 Nâng công suất nhà máy nước Lạc Tánh 
Huyện Tánh 

Linh 
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STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

71 Nhà máy nước La Ngâu 
Huyện Tánh 

Linh 

 

72 Nhà máy nước Gia An, huyện Tánh Linh 
Huyện Tánh 

Linh 

 

73 Nhà máy nước Tà Pao 
Huyện Tánh 

Linh 

 

74 Nâng cấp, mở rộng hệ thống nước Suối Kiết 
Huyện Tánh 

Linh 

 

75 Dự án xây dựng nhà máy nước sạch Đông Hà Huyện Đức Linh  

76 Mở rộng tuyến ống cấp nước thị trấn Võ Xu Huyện Đức Linh  

77 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Vũ Hòa Huyện Đức Linh  

78 Trạm bơm tăng áp xã Sùng Nhơn Huyện Đức Linh  

79 Mở rộng tuyến ống cấp nước các thôn 4, 5, 8 xã Mê Pu Huyện Đức Linh  

80 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Đa Kai Huyện Đức Linh  

81 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Đức Hạnh Huyện Đức Linh  

82 Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Nam Chính Huyện Đức Linh  

83 Nâng cấp nhà máy nước Võ Xu, huyện Đức Linh Huyện Đức Linh  

84 Nâng cấp nhà máy nước Mai Anh – Bình Thuận Huyện Đức Linh  

85 
Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã phía Nam huyện Đức 

Linh 
Huyện Đức Linh 

 

86 Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước huyện Phú Quý Huyện Phú Quý  

87 
Sữa chữa nâng cấp Hệ thống nước Ngũ Phụng và Long Hải 

huyện Phú Quý 
Huyện Phú Quý 

 

88 
Trạm bơm cấp 1 và tuyến ống nước thô từ các hồ chứa nước 

về Nhà máy nước huyện Phú Quý 
Huyện Phú Quý 

 

89 Dự án lọc nước biển thành nước ngọt huyện Phú Quý Huyện Phú Qúy  

90 
Nâng cấp, mở rộng, cải tạo các nhà máy và tuyến ống cấp 

nước các công trình cấp nước hiện hữu 
Tỉnh Bình Thuận 

 

91 
Trạm bơm cấp 1 và tuyến ống nước thô từ công trình thuỷ 

lợi về nhà máy nước hiện hữu 
Tỉnh Bình Thuận 

 

92 

Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cho các điểm dân cư 

nông thôn, các cụm công nghiệp, khu du lịch độc lập và các 

khu vực có kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng để hình thành 

đô thị trong giai đoạn 2031 – 2050 

Tỉnh Bình Thuận 

 

B Danh mục các dự án thoát nước và xử lý nước thải   

1 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Phan 

Rí Cửa 

Huyện Tuy 

Phong 

 

2 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Liên 

Hương 

Huyện Tuy 

Phong 

 

3 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Vĩnh 

Tân 

Huyện Tuy 

Phong 
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STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

4 Hệ thống xử lý nước thải KDL Tuy Phong 
Huyện Tuy 

Phong 

 

5 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Chợ 

Lầu 
Huyện Bắc Bình 

 

6 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Lương 

Sơn  
Huyện Bắc Bình 

 

7 Hệ thống xử lý nước thải KDL Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

8 
Xây dựng mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải 

Ma Lâm 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc  

 

9 Nhà máy xử lý nước thải Phú Long 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

10 
Hoàn thiện mạng lưới thoát nước, nâng cấp trạm xử lý nước 

thải Phan Thiết lên công suất theo thiết kế 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

11 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Phan 

Thiết 2 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

12 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Phan 

Thiết 3 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

13 
Xây mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Phan 

Thiết 4 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

14 Hệ thống xử lý nước thải KDL Hàm Tiến 
Thành phố Phan 

Thiết 

 

15 Hệ thống xử lý nước thải KDL Mũi Né - Suối Nước 
Thành phố Phan 

Thiết 

 

16 Hệ thống xử lý nước thải KDL Tiến Thành 
Thành phố Phan 

Thiết 

 

17 
Xây dựng mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải 

Thuận Nam 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

18 Hệ thống xử lý nước thải KDL Hàm Thuận Nam 
Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

19 
Xây dựng hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Tân 

Nghĩa 
Huyện Hàm Tân 

 

20 
Xây dựng hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Sơn 

Mỹ 
Huyện Hàm Tân 

 

21 
Xây dựng hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Tân 

Minh 
Huyện Hàm Tân 

 

22 Hệ thống xử lý nước thải KDL Hàm Tân Huyện Hàm Tân  

23 
Xây dựng mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải 

La Gi 1 
Thị xã La Gi 

 

24 
Xây dựng mới hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải 

La Gi 2 
Thị xã La Gi 

 

25 Hệ thống xử lý nước thải KDL La Gi Thị xã LaGi  

26 
Xây dựng hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Lạc 

Tánh 

Huyện Tánh 

Linh 
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STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

27 
Xây dựng hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Võ 

Xu 
Huyện Đức Linh 

 

28 
Xây dựng hệ thống thoát nước và  trạm xử lý nước thải  Đức 

Tài 
Huyện Đức Linh 

 

29 Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Đông Hà Huyện Đức Linh  

30 
Xây dựng hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải  Phú 

Qúy 
Huyện Phú Qúy 

 

31 
Nâng cấp, mở rộng các hệ thống thoát nước và xử lý nước 

thải trên địa bàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

32 
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước 

thải các khu, cụm công nghiệp và làng nghề 
Tỉnh Bình Thuận 

 

33 

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại các 

khu du lịch, các khu vực có kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng 

để hình thành đô thị trong giai đoạn 2031 – 2050 và các 

điểm dân cư nông thôn tập trung 

Tỉnh Bình Thuận 

 

34 
Xây dựng hệ thống Nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn du lịch 

tại các bãi tắm công cộng trên địa bàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn của 

các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong 

từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động 

vốn đầu tư của từng thời kỳ; các dự án cấp nước, thoát nước khác đối với cấp xã được xác định trong 

quy hoạch xây dựng chung cấp huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã. 
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Phụ lục 6 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG XỬ LÝ CHẤT THẢI                  

TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN  NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Tên dự án Địa điểm 
Ghi 

chú 

1 Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong  

2 Khu xử lý CTR nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong  

3 Khu xử lý rác thải Phan Điền Huyện Bắc Bình  

4 Khu xử lý rác thải Sông Bình Huyện Bắc Bình  

 Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Phong Huyện Bắc Bình  

5  Khu xử lý rác thải Thuận Minh Huyện Hàm Thuận Bắc  

6 Khu xử lý rác thải Đa Mi Huyện Hàm Thuận Bắc  

7 Khu xử lý rác thải Thiện Nghiệp Thành phố  Phan Thiết  

8 Khu liên hợp xử lý rác thải  
Thành phố Phan Thiết và 

Huyện Hàm Thuận Nam 
 

9 
Dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường 

hướng tới đóng cửa Bãi rác Bình Tú 
Thành phố Phan Thiết  

10 Khu xử lý rác thải Tân Lập Huyện Hàm Thuận Nam  

11 Khu xử lý rác thải Tân Thắng Huyện Hàm Tân  

12 Khu xử lý rác thải Huyện Hàm Tân  

13 Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Lộc Thị xã La Gi  

14 Khu xử lý rác thải Gia Huynh Huyện Tánh Linh.  

15 Khu xử lý rác thải Gia An Huyện Tánh Linh  

16 Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Chính Huyện Đức Linh  

17 Khu liên hợp xử lý rác Phú Quý  Huyện Phú Quý  

18 Các bãi chôn lấp rác thải  Tỉnh Bình Thuận  

19 Các dự án xử lý rác thải y tế Tỉnh Bình Thuận  

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể 

trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, 

huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ; các dự án xử lý chất thải khác đối với cấp xã được xác định 

trong quy hoạch xây dựng chung cấp huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã. 
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Phụ lục 7 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN, HẠ TẦNG THỦY LỢI 

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH 

BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Ghi 

chú 

A Danh mục dự án thuỷ lợi   

1 
Dự án xây dựng Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm 

Thuận Nam 
Huyện Hàm Thuận Nam 

 

2 Dự án xây dựng hồ chứa La Ngà 3 Huyện Tánh Linh  

3 Dự án xây dựng hồ Cà Tót Huyện Bắc Bình  

4 Dự án xây dựng hồ Tân Lê Huyện Tuy Phong  

5 Dự án xây dựng hồ Đá Bạc Thượng Huyện Tuy Phong  

6 Dự án xây dựng hồ Tà Hoàng Huyện Tuy Phong  

7 
Dự án xây dựng Tuyến đường ống nối từ hồ La Ngà 3 

- hồ Ka Pét sang khu vực đồi cát Phan Thiết - Kê Gà 

Huyện Tánh Linh, Huyện 

Hàm Tân, Huyện Hàm 

Thuận Nam,Thành phố 

Phan Thiết 

 

8 Dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Tom Huyện Hàm Tân  

9 
Dự án xây dựng Hồ chứa nước Suối Trâm Thượng và 

hệ thống kênh tưới 
Huyện Hàm Thuận Bắc  

10 
Dự án xây dựng các hồ chứa nước ngọt và nâng cấp, 

cải tạo hệ thống cấp nước huyện Phú Quý 

                                

Huyện Phú Quý 

 

11 Dự án xây dựng Hồ Cô Kiều (thượng) Huyện Hàm Tân  

12 Dự án Hồ chứa nước Sông Dinh 3 - Giai đoạn 2  Huyện Hàm Tân  

13 Dự án xây dựng Hồ Sông Giang Huyện Hàm Tân  

14 Dự án xây dựng Hồ Sông Giêng Huyện Hàm Tân  

15 Dự án xây dựng Hồ Sông Phan Huyện Hàm Tân  

16 Dự án xây dựng Hồ Đa Khuynh Huyện Đức Linh  

17 Dự án xây dựng Hồ Tân Lập 1 Huyện Hàm Thuận Nam  

18 Dự án xây dựng Hồ Tân Lập 2 Huyện Hàm Thuận Nam  

19 Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Biển Lạc 
Huyện Đức Linh và 

Huyện Tánh Linh 

 

20 
Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa lớn, vừa và nhỏ 

toàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 
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STT Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Ghi 

chú 

21 Dự án nâng cấp đập dâng Tà Pao Huyện Tánh Linh  

22 Dự án xây dựng Đập Võ Đắc  Huyện Đức Linh  

23 
Kiên cố, nâng cấp hệ thống kênh chuyển nước lưu vực 

toàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

24 
Dự án xây dựng Trạm bơm Phan Lâm - Phan Sơn và 

các tuyến kênh Huyện Bắc Bình 
 

25 Dự án xây dựng Trạm bơm Cà Tót Huyện Bắc Bình  

26 
Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống kênh tưới trạm bơm 

cấp nước Lê Hồng Phong 

Huyện Bắc Bình và 

Thành phố Phan Thiết 

 

27 
Dự án xây dựng Kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Suối 

Chùa 
Huyện Hàm Tân 

 

28 
Dự án xây dựng Kênh chuyển nước Võ Đắc - đập Gia 

Huynh 
Huyện Đức Linh 

 

29 Dự án xây dựng Hệ thống kênh tưới dự án La Ngà 3 

Huyện Đức Linh, Huyện 

Tánh Linh, Huyện Hàm 

Tân, Thị xã La Gi, 

Huyện Hàm Thuận Nam 

 

30 
Dự án xây dựng Kênh chuyển nước Sông Phan -Tân 

Lập 1 
Huyện Hàm Thuận Nam  

31 
Dự án xây dựng Kênh chuyển nước Tân Lập 1 - Tân 

Lập 2 
Huyện Hàm Thuận Nam  

32 
Dự án xây dựng Kênh chuyển nước Lăng Quăng - Tân 

Hà 
Huyện Đức Linh 

 

33 
Dự án xây dựng Đập ngăn mặn Sông Lũy kết hợp cầu 

giao thông 
Huyện Bắc Bình 

 

34 Dự án xây dựng Đập ngăn mặn Sông Phan Huyện Hàm Thuận Nam  

35 
Dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình sử 

dụng nước hồ Sông Lũy 

Huyện Bắc Bình và 

Huyện Hàm Thuận Bắc 

 

36 
Dự án xây dựng hệ thống đường ống tiếp nước liên 

huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận 

Huyện Tánh Linh, Huyện 

Hàm Tân, Huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

37 
Dự án xây dựng hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi 

Tà Pao 
Huyện Tánh Linh  

38 Dự án xây dựng trạm bơm vượt cấp tại xã Mê Pu Huyện Đức Linh  

39 Dự án xây dựng kênh tưới Đu Đủ - Tân Thành Huyện Hàm Thuận Nam  

40 
Dự án xây dựng nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, 

huyện Đức Linh 
Huyện Đức Linh  

41 
Dự án xây dựng trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống 

kênh tưới huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình 
Huyện Bắc Bình và 

Huyện Hàm Thuận Bắc 
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STT Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Ghi 

chú 

42 Dự án xây dựng kênh chính Bắc hồ Sông Quao Huyện Hàm Thuận Bắc và 

Huyện Bắc Bình 

 

43 
Dự án xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa 

nước Sông Móng 
Huyện Hàm Thuận Nam  

44 
Dự án xây dựng kiên cố kênh chính hồ Suối Đá kết hợp 

đường giao thông dọc kênh 
Huyện Hàm Thuận Bắc 

 

45 

Dự án xây dựng nâng cấp, kiên cố hệ thống kênh nhánh 

thuộc các Hồ chứa, Đập dâng, Trạm bơm, Kênh 

chuyển nước lưu vực toàn tỉnh 

Tỉnh Bình Thuận 

 

46 Kiên cố hóa Kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất Huyện Hàm Tân  

47 
Dự án xây dựng kéo dài kênh chính Nam và Hệ thống 

kênh nhánh Trạm bơm Hồng Liêm 

Huyện Bắc Bình và 

Huyện Hàm Thuận Bắc 

 

48 
Dự án xây dựng Hệ thống kênh nhánh của Kênh chính 

Bắc Sông Quao 

Huyện Bắc Bình và  

Huyện Hàm Thuận Bắc 

 

49 Trạm bơm lấy nước từ kênh Siểng Giang Huyện Hàm Thuận Bắc  

50 Trạm bơm Ku Kê Huyện Hàm Thuận Bắc  

51 
Dự án xây dựng Hệ thống kênh tiêu các huyện, thị xã 

và thành phố toàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

52 Dự án xây dựng Hồ Măng Tố Huyện Tánh Linh  

53 Dự án xây dựng Hồ Bưng Thị Huyện Hàm Thuận Nam  

54 Dự án xây dựng Hồ Suối Nậm Huyện Hàm Thuận Nam  

55 
Dự án xây dựng công trình, hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước 
Tỉnh Bình Thuận 

 

B Danh mục dự án phòng chống thiên tai   

I Dự án kè, đê chắn sóng   

1 

Dự án xây dựng Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục 

Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan 

Thiết 

Thành phố Phan Thiết 

 

2 

Dự án xây dựng, nâng cấp Kè sông Cà Ty và các tuyến 

đường 2 bên kè (các đoạn qua khu dân cư còn lại của 

thành phố Phan Thiết) 

Thành phố Phan Thiết 

 

3 
Dự án xây dựng Kè bảo vệ bờ Sông Lòng Sông tại các 

đoạn qua khu dân cư trên địa bàn huyện Tuy Phong 
Huyện Tuy Phong 

 

4 
Dự án xây dựng Kè bảo vệ bờ Sông Lũy tại các đoạn 

qua khu dân cư trên địa bàn huyện Bắc Bình 
Huyện Bắc Bình 

 

5 

Dự án xây dựng Kè bảo vệ bờ Sông Quao, Sông Cái 

tại các đoạn qua khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm 

Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết 

Huyện Hàm Thuận Bắc 

và thành phố Phan Thiết 
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STT Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Ghi 

chú 

6 

Dự án xây dựng Kè bảo vệ bờ Sông Phan tại các đoạn 

qua khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam 

và thị xã La Gi 

Huyện Hàm Thuận Nam 

và thị xã La Gi 

 

7 

Dự án xây dựng Kè bảo vệ bờ Sông La Ngà tại các 

đoạn qua khu dân cư trên địa bàn huyện Tánh Linh và 

Đức Linh 

Huyện Tánh Linh và 

huyện Đức Linh 

 

8 

Dự án xây dựng Kè bảo vệ bờ Sông Dinh tại các đoạn 

qua khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm Tân và thị xã 

La Gi 

Huyện Hàm Tân và thị 

xã La Gi 

 

9 
Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao Võ Xu - Đức 

Tín  
Huyện Đức Linh 

 

10 

Dự án nạo vét đảm bảo tiêu thoát lũ các sông, suối, 

tuyến xả lũ hồ chứa và xây dựng Kè bảo vệ bờ các 

sông, suối nhỏ qua các khu dân cư, du lịch trên địa bàn 

các huyện, thị xã và thành phố toàn tỉnh 

Tỉnh Bình Thuận 

 

11 
Dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc 

đảo Phú Quý Huyện Phú Qúy 
 

12 

Xây dựng hệ thống đê kè chống sóng, bảo vệ và tôn 

tạo bãi để giảm tác động của biến đổi khi hậu, nước 

biển dâng và hỗ trợ du lịch biển phát triển tại các khu 

vực bãi biển bị xói lở và Hệ thống đê kè bảo vệ chống 

xói lỡ bờ biển tại các khu dân cư, khu du lịch các 

huyện, thị xã và thành phố ven biển toàn tỉnh; nâng 

câp, sửa chữa các tuyến kè bị hư hỏng, xuống cấp trên 

địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Bình Thuận 

 

    II Dự án khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão   

1 
Dự án Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá Phú Hài 
Thành phố Phan Thiết 

 

2 
Dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Phú Qúy (giai đoạn 2) 

xã Tam Thanh, huyện 

Phú Quý 

 

3 
Dự án xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Mũi Né  
Thành phố Phan Thiết 

 

4 
Dự án Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu, tránh trú bão 

La Gi 
Thị xã La Gi 

 

5 
Dự án xây dựng Khu neo đậu, tránh trú bão Cửa Phan 

Rí 
Huyện Tuy Phong 

 

6 Dự án xây dựng Khu neo đậu, tránh trú bão Chí Công Huyện Tuy Phong  

7 
Dự án xây dựng Khu neo đậu, tránh trú bão Cửa Ba 

Đăng 
Thị xã La Gi 

 

C Dự án hạ tầng cảng cá   

1  Cảng cá Mũi Né (cảng loại II) Thành phố Phan Thiết  
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STT Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Ghi 

chú 

2 Cảng cá Phan Thiết (cảng loại I) Thành phố Phan Thiết  

3 Cảng cá Phú Quý (Triều Dương) (cảng loại I) Huyện Phú Quý  

4 Cảng cá La Gi (cảng loại II) Thị xã La Gi  

5 Cảng cá Phan Rí Cửa (cảng loại II) Huyện Tuy Phong  

6 Cảng cá Phú Hải (cảng loại II) Thành phố Phan Thiết  

7 Cảng cá Chí Công (cảng loại II) Huyện Tuy Phong  

8 Cảng cá Ba Đăng (cảng loại II) Thị xã La Gi  

9 
Cảng cả Liên Hương (cảng loại III kết hợp khu neo đậu 

tàu cá) 
Huyện Tuy Phong 

 

10 
Cảng cá Hồ Lân (cảng loại III kết hợp khu neo đậu tàu 

cá) 
Huyện Hàm Tân 

 

11 
Cảng cá Hà Lãng (cảng loại III kết hợp khu neo đậu 

tàu cá) 
Huyện Hàm Tân 

 

12 
Cảng cá Tân Thành (cảng loại III kết hợp khu neo đậu 

tàu cá) 
Huyện Hàm Thuận Nam 

 

13 
Cảng cá Hoà Thắng (cảng loại III kết hợp khu neo đậu 

tàu cá) 
Huyện Bắc Bình 

 

14 
Cảng cá Bình Thạnh (cảng loại III kết hợp khu neo đậu 

tàu cá) 
Huyện  Tuy Phong 

 

D Các dự án nông nghiệp công nghệ cao   

1 
Hạ tầng vùng sản xuất tập trung nông nghiệp công 

nghệ cao 
Tỉnh Bình Thuận 

 

2 
Dự án vùng phát triển cây thanh long theo hướng ứng 

dụng công nghệ theo quy trình GlobalGAP, VietGAP 
Tỉnh Bình Thuận 

 

3 
Dự án đầu tư khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao  
       Tỉnh Bình Thuận 

 

4 Dự án phát triển sản xuất rau, củ, quả an toàn Tỉnh Bình Thuận  

5 
Xây dựng vùng lúa chất lượng cao tại huyện Đức Linh 

xuất khẩu sang Nhật Bản. 
Huyện Đức Linh 

 

6 
Dự án khu phức hợp phát triển chăn nuôi theo hướng 

công nghệ cao Sông Bình - Bắc Bình  
Huyện Bắc Bình 

 

7 

Mở rộng, nâng cấp Khu sản xuất giống thuỷ sản Chí 

Công - Tuy Phong thành Khu sản xuất giống thuỷ sản 

công nghệ cao 

Huyện Tuy Phong 

 

8 
Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống, 

gia súc, gia cầm. 
Tỉnh Bình Thuận 

 

E 
Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp 

và thuỷ sản khác 
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STT Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Ghi 

chú 

1 
Dự án đầu tư, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tại khu 

khu vực công viên Hùng Vương. 
Thành phố Phan Thiết 

 

2 

Đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững và đầu tư kết cấu hạ tầng 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số) 

Tỉnh Bình Thuận 

 

3 Dự án xây dựng Khu bảo tồn biển Cù Lao Câu  Huyện Tuy Phong  

4 
Điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh 

học tỉnh Bình Thuận 
Tỉnh Bình Thuận 

 

    5 Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển Tỉnh Bình Thuận  

6 Dự án trồng rừng nguyên liệu giấy Tỉnh Bình Thuận  

7 
Dự án trồng rừng gỗ lớn nguyên liệu tập trung gắn với 

công nghiệp chế biến trên địa bàn toàn tỉnh. 
Tỉnh Bình Thuận 

 

8 
Dự án mở rộng nuôi thương phẩm và sản xuất giống 

cá Tầm ở hồ Đa Mi 
Huyện Hàm Thuận Bắc 

 

9 
Dự án đầu tư Trại giống thuỷ sản nước ngọt Đức Linh 

- Tánh Linh 

Huyện Đức Linh, Tánh 

Linh 

 

10 Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt tập trung  Tỉnh Bình Thuận  

11 
Dự án đầu tư Khu sản xuất tôm bố mẹ nước lợ Phú 

Quý 
Huyện Phú Quý 

 

12 

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

tại dự án bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát 

triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý, hiếm 

(nhóm IB, IIB) và thông thường. 

Huyện Hàm Thuận Bắc 

và Bắc Bình 

 

13 
Xây dựng hàng rào bảo vệ rừng và đường tuần tra 

phòng cháy, chữa cháy rừng 
Tỉnh Bình Thuận 

 

14 Trồng cây dược liệu sản xuất trà, thực phẩm chức năng  Huyện Tánh Linh  

15 Dự án trồng rừng, trồng trọt, chăn nuôi Tỉnh Bình Thuận  

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích, đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn  

của các dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng 

giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn 

đầu tư của từng thời kỳ. 
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Phụ lục 8 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                

TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Tên dự án Địa điểm Ghi chú  

1 Xây dựng Chính quyền số Tỉnh Bình Thuận  

2 Xây dựng đô thị thông minh Tỉnh Bình Thuận  

3 
Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông 

minh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

4 Phát triển hạ tầng số Tỉnh Bình Thuận  

5 
Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình 

Thuận 
Tỉnh Bình Thuận 

 

6 Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

7 
Hệ thống sao lưu dự phòng và bổ sung năng lực hạ 

tầng phục vụ kết nối theo Đề án 06. 
Tỉnh Bình Thuận 

 

8 
Dự án ngầm hóa hệ thống cung cấp năng lượng và 

thông tin 
Tỉnh Bình Thuận 

 

9 
Xây dựng khu công nghiệp công nghệ thông tin trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

Khu đô thị du 

lịch MICE 

10 
Xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Bình 

Thuận 

Huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

Khu đô thị du 

lịch MICE 

11 Các dự án phát triển kinh tế số, hạ tầng số Tỉnh Bình Thuận  

12  Nền tảng tích hợp, chia sẽ Tỉnh Bình Thuận  

13 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Tỉnh Bình Thuận  

14 Phát triển hệ thống truyền thanh thông minh  Tỉnh Bình Thuận  

15 
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây 

dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện 
Tỉnh Bình Thuận 

 

16 
Truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Thuận và 

Giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng 
Tỉnh Bình Thuận 

 

17 Số hóa hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

18 
Xây dựng điểm phục vụ bưu chính cho Thương mại 

điện tử 
Tỉnh Bình Thuận 

 

19 

Triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu 

chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa 

phương 

Tỉnh Bình Thuận  
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Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các dự án trong danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng 

giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn 

đầu tư của từng thời kỳ. 

 

 

 

STT Tên dự án Địa điểm Ghi chú  

20 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ bưu chính Tỉnh Bình Thuận  

21 Phát triển hạ tầng mạng 5G Tỉnh Bình Thuận  

22 
Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông và cung cấp 

năng lượng 

Tỉnh Bình Thuận  
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Phụ lục 9 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ, 

CHUNG CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Tên dự án Địa điểm 
Ghi 

chú 

1 
Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ quốc lộ 

1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết 
Thành phố Phan Thiết 

 

2 
Dự án Khu tái định cư kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi, 

thành phố Phan Thiết, giai đoạn 1 
Thành phố Phan Thiết 

 

3 Mở rộng khu dân cư 1-8 phường Hàm Tiến Thành phố Phan Thiết  

4 Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thành phố Phan Thiết  

5 
Dự án Khu dân cư thương mại khu vui chơi giải trí tổng 

hợp trên trục đường Võ Nguyên Giáp 
Thành phố Phan Thiết 

 

6 Khu đô thị ven sông Nam Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  

7 Dự án khu đô thị sân bay Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  

8 Dự án khu đô thị biển Thành phố Phan Thiết  

9 Dự án Khu đô thị Bắc Kênh thoát lũ 
Thành phố Phan Thiết, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 

10 Dự án mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An 
Thành phố Phan Thiết, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 

11 Dự án Khu dân cư đô thị Hàm Kiệm -Tiến Thành 
Huyện Hàm Thuận Nam, 

Thành phố Phan Thiết 

 

12 
Dự án Khu đô thị phức hợp trí tuệ nhân tạo-thể thao-giáo 

dục và giải trí quốc tế 
Huyện Hàm Thuận Nam 

 

13 
Dự án Khu Quảng trường biển - đô thị Đồi Dương Bình 

Tân 
Thị xã La Gi 

 

   14 Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  

15 Các dự án phát triển nhà ở  Tỉnh Bình Thuận  

16 Các dự án đền bù tạo quỹ đất sạch đấu giá Tỉnh Bình Thuận  

17 
Các dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu tái 

định cư trên địa bàn tỉnh  
Tỉnh Bình Thuận 

 

18 Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại  II Thành phố Phan Thiết  

19 
Các dự án hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, khu tái 

định cư trên địa bàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể 
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trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, 

huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ. 

 

                                                                                                                                                     

  



 

 

35 

Phụ lục 10  

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH THUẬN 

THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

I. ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG MỚI  5821  TRƯỜNG HỌC, TRONG 

ĐÓ: BẬC MẦM NON LÀ 182 TRƯỜNG, TIỂU HỌC LÀ 242 TRƯỜNG, THCS LÀ 130 

TRƯỜNG, THPT LÀ 28 TRƯỜNG VÀ XÂY MỚI CÁC TRƯỜNG HỌC THEO QUY 

HOẠCH ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY VÀ HỌC. 

II. KHỐI ĐẠI HỌC, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

STT Danh mục Số cơ sở Cơ sở/ Địa điểm 

 Tổng cộng 49  

II.1 Số cơ sở duy trì hoạt động 24  

1  Đại học Phan Thiết 1 Thành phố Phan Thiết 

2  
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường 

xuyên  
14 

Các huyện, thị xã, thành 

phố 

3 
Trường trung cấp, cao đẳng và các cơ sở Giáo dục nghề 

nghiệp 
9 

Các huyện, thị xã, thành 

phố 

II.2 Quy hoạch mở mới  25  

1  Xây dựng trường Đại học 2-3 Tỉnh Bình Thuận 

 
1 Số liệu của năm học 2021-2022 

STT Địa phương Mầm non Tiểu học THCS THPT 

1 Phan Thiết 42 32 13 7 

2 La Gi 17 22 10 3 

3 Tuy phong 14 27 14 2 

4 Bắc Bình 19 30 18 2 

5 Hàm Thuận Bắc 21 35 18 3 

6 Hàm Thuận Nam 15 23 13 2 

7 Tánh Linh 18 29 18 2 

8 Đức Linh 22 25 13 3 

9 Hàm Tân 11 16 10 3 

10 Phú Quý 3 3 3 1 

 Tổng cộng 182 242 130 28 



 

 

36 

STT Danh mục Số cơ sở Cơ sở/ Địa điểm 

2  Trường Cao đẳng Bình Thuận 1 Thành phố Phan Thiết 

3  
Xây dựng cơ sở GDNN tại khu vực đô thị Phan Rí Cửa - 

Liên Hương 
1 Huyện Tuy Phong 

4  Xây dựng cơ sở GDNN tại khu vực huyện Tánh Linh 1 Huyện Tánh Linh 

5  
Xây dựng cơ sở GDNN tại Khu Công nghiệp - Đô thị - 

Dịch vụ Hàm Tân - La Gi 
1 

Huyện Hàm Tân, Thị xã 

La Gi 

6  
Nâng cấp trường Trung cấp Bách khoa miền Nam thành 

trường Cao đẳng Bách khoa miền Nam 
1 Thành phố Phan Thiết 

7  
Tổ hợp Trường Trung cấp và Ký túc xá - khu nhà lưu trú 

của giáo viên 
1 

Xã Hàm Kiệm - Huyện 

Hàm Thuận Nam 

8  Cơ sở Giáo dục đào tạo - Dạy nghề 1 Tân Phước, thị xã La Gi 

9  Thành lập Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ô tô loại 1 1 
Huyện Hàm Thuận Nam 

hoặc Huyện Hàm Tân 

10  Thành lập Trung tâm sát hạch lái xe ô tô  1 Huyện Đức Linh 

11  
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp La 

Gi 
1 Thị xã La Gi 

12 
Trường trung cấp, cao đẳng và các cơ sở Giáo dục nghề 

nghiệp 
15 

Các huyện, thị xã, thành 

phố 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể 

trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, 

huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ 
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Phụ lục 11 

PHƯƠNG ÁN  PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH 

THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các dự án trong danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng 

giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn 

đầu tư của từng thời kỳ. 

 

STT Tên dự án Địa điểm Ghi chú  

1 
Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

Thành phố Phan 

Thiết 

 

2 
Dự án nâng cao năng lực Trung tâm thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

Thành phố 

PhanThiết 

 

3 
Dự án cụm liên kết ngành khoa học - công nghệ cao gắn 

với đổi mới sáng tạo và đào tạo. 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 

Khu đô thị 

du lịch 

MICE 

4 Dự án Khu Công nghệ cao 
Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
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Phụ lục 12 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN Y TẾ, AN SINH XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN  

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

I. HẠ TẦNG Y TẾ 

STT Tên dự án Địa điểm Ghi chú 

1 Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Thành phố Phan Thiết  

2 Xây dựng bệnh viện Sản Nhi Thành phố Phan Thiết  

3 
Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khoẻ kết hợp nghỉ 

dưỡng 

Tỉnh Bình Thuận  

4 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thành phố Phan Thiết  

5 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Kiểm nghiệm Thành phố Phan Thiết  

6 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Pháp y Thành phố Phan Thiết  

7 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm giám định y khoa Thành phố Phan Thiết  

8 
Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Thành phố Phan Thiết  

9 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Thành phố Phan Thiết  

10 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Da liễu Thành phố Phan Thiết  

11 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Phan 

Thiết 

Thành phố Phan Thiết  

12 Bệnh viện Tim mạch chất lượng cao Thành phố Phan Thiết  

13 
Xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn 

(huyện Bắc Bình) 
Huyện Bắc Bình 

 

14 
Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Bình Thuận 
Huyện Bắc Bình 

 

15 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Phan Rí 

Cửa (Nếu tách huyện) 

Thị xã Phan Rí Cửa – 

Huyện Tuy Phong 

 

16 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình  

17 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong  

18 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận 

Bắc 
Huyện Hàm Thuậc Bắc 

 

19 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận 

Nam 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 

 

20 
Bệnh viện Quân y 175 tại xã Tân Thành, huyện Hàm 

Thuận Nam 

Huyện Hàm Thuận 

Nam 

 

21 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân  

22 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi Thị xã La Gi  
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STT Tên dự án Địa điểm Ghi chú 

23 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã La Gi Thị xã La Gi  

24 Trung tâm y tế chuyên ngành Thị xã La Gi  

25 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế Quân dân y huyện 

Phú Quý 
Huyện Phú Quý 

 

26 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh Huyện Tánh Linh  

27 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Đức Linh Huyện Đức Linh  

28 
Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực phía 

Nam 
Huyện Đức Linh 

 

29 
Nâng cấp, mở rộng các Phòng khám đa khoa khu vực 

(tuyến cơ sở trên toàn tỉnh) 
Tỉnh Bình Thuận 

 

30 
Nâng cấp, mở rộng Trạm Y tế các xã, phường trên 

toàn tỉnh Bình Thuận 
Tỉnh Bình Thuận 

 

31 
Thu hút các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Phòng 

khám đa khoa tư nhân ở các huyện, thị xã, thành phố 
Tỉnh Bình Thuận 

 

II. HẠ TẦNG AN SINH XÃ HỘI 

STT Danh mục công trình Số cơ sở Địa điểm 

I Các cơ sở đã có  4  

1 Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh 1 
Thị trấn Phú Long - huyện Hàm 

Thuận Bắc 

2 
Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình 

Thuận (Cơ sở 1) 
1 Phường Phú Tài - TP Phan Thiết 

3 
Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình 

Thuận (Cơ sở 2) 
1 Xã Tiến Thành - TP Phan Thiết 

4 
Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình 

Thuận (Cơ sở 3 - Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà) 
1 Xã Tân Hà - huyện Hàm Tân 

II Quy hoạch mới   

1 Cơ sở 2 - Cơ sở điều trị nghiện ma túy 1 
Xã Hàm Trí - huyện Hàm Thuận 

Bắc 

2 
Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có 

công 
1 Thành phố Phan Thiết 

3 
Thu hút xã hội hoá, kêu gọi đầu tư các dự án 

bảo trợ xã hội, cai nghiện ma tuý 
 Tỉnh Bình Thuận 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các dự án trong danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng 

giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn 

đầu tư của từng thời kỳ. 
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Phụ lục 13 

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Tên dự án Địa điểm  Ghi chú  

I Văn hóa, Thể dục, Thể thao   

1  Xây dựng Bảo tàng tỉnh Thành phố Phan Thiết  

2  
Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình 

Thuận 

Thành phố Phan Thiết  

3  

Tu bổ, tôn tạo các di tích, đình làng, bảo tàng, văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (đình làng và Dinh Ông 

Cô, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, Trung 

tâm trưng bày văn hóa Chăm Bắc Bình,  nhà làm việc 

và nhà trưng bày Bào tàng Hồ Chí Minh - CN Bình 

Thuận…) 

Các huyện, thị xã, thị 

trấn, thành phố - Tỉnh 

Bình Thuận 

 

4  
Đầu tư hạ tầng đảm bảo kết nối số các thư viện cấp 

huyện với thư viện cấp tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

5  

Nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện thể thao quốc 

gia - thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở II) tại phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết. 

Thành phố Phan Thiết 

 

6  Xây dựng mới sân vận động tỉnh Thành phố Phan Thiết  

7  Xây dựng mới Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

8  Trung tâm thể dục thể thao mới (phía Tây) Thị xã La Gi  

9  

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. 

Huyện Tánh Linh 

 

  10 Sân vận động trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Bắc  

11 
Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống bể bơi các 

huyện, thị xã, thành phố 
Tỉnh Bình Thuận 

 

12 
Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình thiết 

chế văn hoá, thể thao và các di tích lịch sử văn hóa 
Tỉnh Bình Thuận 

 

II Du lịch   

1 
Cổng chào khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình 

Thuận   
Thành phố Phan Thiết 

 

2  Xây dựng Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng  Thành phố Phan Thiết  

3 

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 

Huyện Tuy Phong 
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STT Tên dự án Địa điểm  Ghi chú  

4 Dự án Khu sân Golf và biệt thự Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam  

5 
Khu đô thị phức hợp trí tuệ nhân tạo - thể thao - giáo 

dục và giải trí quốc tế 

Huyện Hàm Thuận Nam 

và thành phố Phan Thiết 

 

6 Khu đô thị du lịch, nghệ thuật, văn hoá và thể thao Huyện Hàm Thuận Nam  

7 Khu đô thị du lịch Mice và Wellness Tỉnh Bình Thuận  

8 

Đầu tư xây dựng mới 4-5 sân Golf ở thị xã La Gi và các 

huyện: Bắc Bình; Hàm Thuận Nam; Hàm Tân, Hàm 

Thuận Bắc. 

Thị xã La Gi; huyện Bắc 

Bình; huyện Hàm Thuận 

Nam; huyện Hàm Tân; 

huyện Hàm Thuận Bắc  

 

9 
Dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

Safari (Rừng Dầu - Hồng Liêm) 

Huyện Hàm Thuận Bắc 

và huyện Bắc Bình 

 

10 Khu du lịch Hàm Thuận-Đa Mi Huyện Hàm Thuận Bắc  

11 Khu du lịch Sông Quao Huyện Hàm Thuận Bắc  

12 
Khu vui chơi giải trí tổng hợp trên trục đường Võ 

Nguyên Giáp 
Thành phố Phan Thiết 

 

13 Khu du lịch Ngãnh Tam Tân - Dinh Thầy Thím Thị xã La Gi  

14 
Khai thác du lịch tại các điểm du lịch sinh thái Tà Kóu, 

Thác Bà 

Huyện Hàm Thuận Nam, 

huyện Tánh Linh 

 

15 Khu du lịch cao cấp Phú Quý Huyện Phú Quý  

16 Khu du lịch Thuận Quý- Tiến Thành Huyện Hàm Thuận Nam  

17 Khu du lịch thể thao biển Biển Gò Đình Huyện Hàm Thuận Nam  

16 
Dự án đô thị phức hợp làng thế vận hội mùa hè và các 

khu thể dục thể thao 
Tỉnh Bình Thuận 

 

16 
Dự án đô thị phức hợp Trung tâm triển lãm Quốc tế 

(phục vụ du lịch MICE) 
Tỉnh Bình Thuận 

 

17 
Dự án đô thị phức hợp giáo dục và đào tạo , điểm đến 

cho Summer Camp 
Tỉnh Bình Thuận 

 

18 
Dự án đô thị phức hợp thung lũng Silicon về trí tuệ 

nhân tạo và kỹ thuật số 
Tỉnh Bình Thuận 

 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn 

của các dự án trong danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng 

giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn 

đầu tư của từng thời kỳ. 
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Phụ lục 14 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 - 2030 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp quốc 

gia phân 

bổ   

Diện tích 

cấp tỉnh 

xác định 

bổ sung   

Tổng 

diện tích 

I Loại đất   794.260  794.260 

1 Đất nông nghiệp NNP 682.131  682.131 

  Trong đó:      

1.1 Đất trồng lúa LUA 49.231  49.231 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 48.931  48.931 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN  225.067 225.067 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 135.533  135.533 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 32.496  32.496 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 167.415  167.415 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN  117.487  117.487 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 109.053  109.053 

  Trong đó:      

2.1 Đất quốc phòng CQP 12.909  12.909 

2.2 Đất an ninh CAN 17.151 (125) 17.026 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 3.048  3.048 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN  1.282 1.282 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD  7.518 7.518 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  1.427 1.427 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS  3.282 3.282 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh 
DHT 36.108 1.647 37.755 

  Trong đó:      

- Đất giao thông DGT 13.041  13.041 

- Đất thủy lợi DTL  11.592 11.592 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 175  175 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp quốc 

gia phân 

bổ   

Diện tích 

cấp tỉnh 

xác định 

bổ sung   

Tổng 

diện tích 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 139  139 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1.284  1.284 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 428  428 

- Đất công trình năng lượng DNL 8.797 (1.758) 7.039 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 15 1 16 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG  4  4 

- Đất cơ sở tôn giáo TON  325 325 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD  3.029 3.029 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 108 2 110 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 292 210 502 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL    

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT  7.940 7.940 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT  4.478 4.478 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  244 244 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS  50 50 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.076  3.076 
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Phụ lục 15 

PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH THUẬN  

THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Tên vùng/tiểu vùng/ khu vực Ký hiệu 

I Vùng bảo vệ nghiêm ngặt N 

1 
Tiểu vùng bảo tồn nghiêm ngặt: Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, 

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Koú, Khu bảo tồn biển Hòn Cau 

N1 

2 Tiểu vùng bảo vệ có kiểm soát N2 

2.1 Nội thành, nội thị của đô thị loại II: Thành phố Phan Thiết   

2.2 Nội thành, nội thị của đô thị loại III: Thị xã La Gi  

2.3 

Nguồn nước mặt trên địa bàn được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt: Hồ Đá Bạc, Hồ Sông Lòng Hồ Sông, Hồ Phan Dũng, Hồ Sông 

Lũy, Hồ Cà Giây, Hồ Sông Quao, Hồ Suối Đá, Hồ Cẩm Hang, Hồ 

ĐaGuiry, Hồ Sông Khán, Hồ Đatrian, Hồ Saloun, Hồ Ba Bàu, Hồ Sông 

Phan, Hồ Sông Móng, Hồ Tân Lập, Hồ Đu Đủ, Hồ Tà Mon, Hồ Suối 

Thị, Hồ Sông Dinh 3, Hồ Núi Đất, Hồ Trà Tân, Hồ Biển Lạc, Hồ Bàu 

Trắng, Hồ Bàu Sen, Hồ Hộc Tám, Hồ Cà Giang, Hồ Găng Làng, Hồ 

Năm Heo, Hồ Bo Bo, Hồ Tân Hà, Hồ Thiểm, Hồ Suối Trâm, Hồ Bông 

Dâu, Hồ Suối Dẻ, Hồ Cà Giang, Hồ LT Sông Dinh, Hồ Bà Niên, Hồ 

Dạo, Hồ Cây Bông, Hồ Dòng, Hồ Bà Ký, Hồ Lúa, Hồ Ông Xã, Hồ 

Giếng Cỏ, Hồ Trước, Hồ Sẻ, Hồ Đá Mang, Hồ Chùm Gang. 

 

2.4 Khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng:   

 

Di tích cấp Quốc gia:  

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Pô Sah Inư 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Đức Thắng 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Ðức Nghĩa 

Di tích lịch sử và nghệ thuật Đền thờ Poklong MơhNai và sưu tập di 

tích Hoàng tộc Chăm  

Thắng cảnh Chùa Núi 

Di tích thắng cảnh Cổ Thạch tự (Chùa Hang) 

Di tích lịch sử cách mạng Hoài Ðức - Bắc Ruộng  

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Xuân An 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Xuân Hội 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phú Hội 

Di tích lịch sử đình vạn Thuỷ Tú 

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn An Thạnh 
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STT Tên vùng/tiểu vùng/ khu vực Ký hiệu 

Thắng cảnh Linh Quang Tự 

Di tích kiến trúc nghệ thuật 

nhóm đền tháp Chăm Pô Đam  

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bình An 

Di tích lịch sử - văn hóa Trường Dục Thanh 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh Thầy Thím 

Di tích lịch sử Mộ Nguyễn Thông 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Ðền thờ Pônít 

Di tích Khảo cổ học Động Bà Hòe 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Ðông An 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tú Luông  

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Lạc Ðạo 

Di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Quan Thánh 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình - vạn Phước Lộc 

Di tích khảo cổ học Động Cát thôn 6 xã hàm Đức 

Di tích lịch sử đền thờ Công chúa Bàn Tranh 

Thắng cảnh Bàu Trắng  

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Lạc Ðạo 

Di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Quan Thánh 

 

Di tích cấp Tỉnh: 

Di tích lịch sử - cách mạng Dốc Ông Bằng 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Bà Đức Sanh 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa An Lạc 

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Bà Chúa Ngọc và 

Vạn Thương Hải  

Di tích lịch sử - văn hóa đình làng Triều Dương 

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn Thạch long 

Di tích lịch sử - văn hóa Ðình Long Hương 

Di tích lịch sử - văn hóa Vạn Tả Tân 

Di tích lịch sử - văn hóa Miếu Hải Tân 

Di tích lịch sử - văn hóa đình làng Lạc Tánh 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng và Dinh Ông Cô 

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hòa Thuận 

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Xuân An 

Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Thầy Sài Nại 
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STT Tên vùng/tiểu vùng/ khu vực Ký hiệu 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Hùng Vương 

Di tích lịch sử - văn hóa đình Long Hải 

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phước An 

Di tích lịch sử - văn hóa lăng Ông Nam Hải 

Di tích lịch sử - văn hóa đình làng Phú Lâm  

Di tích lịch sử - văn hóa Đàn Tiên Nông 

Di tích lịch sử - văn hóa vạn Mỹ Khê 

Di tích lịch sử - văn hóa đình và vạn Hội An 

Thắng tích Hòn Bà 

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Phú Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa đình làng Võ Đắt 

Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Pô Tằm 

Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Po Nróp 

Di tích lịch sử - văn hoá đình làng Lâm Lộc 

Di tích lịch sử văn hoá 

Đền thờ Bà Chúa Ngọc (miếu Cây Da) 

Di tích lịch sử văn hoá 

Đền thờ Po Klaong kasait 

Khu di tích lịch sử Cát bay 

Di tích lịch sử - văn hóa đình làng Khánh Thiện 

Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bà Thiên Hậu 

Di tích lịch sử Bia ghi danh - Đài tưởng niệm anh ùng liệt sỹ Thanh 

niên xung phong Đoàn vận tải H50 và xã Đa Kai 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Thanh Minh tự và miếu Ngũ Hành  

Di tích lịch sử - văn hóa vạn Tân Phú  

Di tích lịch sử - cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng 

chiến chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc 

Di tích kiến trúc nghệ thuật Nghĩa Trủng tự 

Di tích lịch sử văn hóa Tháp nước Phan Thiết  

Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Bạch Mã Thái Giám làng Phú Mỹ  

Thắng cảnh đồi Cát Bay 

Thắng cảnh Suối Tiên  

Thắng cảnh Bãi đá Cà Dược  

Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Thiên Y A NA 

II Vùng hạn chế phát thải H 
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STT Tên vùng/tiểu vùng/ khu vực Ký hiệu 

1 

Tiểu vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử - văn hóa - 

danh lam thắng cảnh, khu di sản thiên nhiên, khu vực khác không phải 

khu dân cư tập trung ở đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III) 

H1 

2 Tiểu vùng đất ngập nước quan trọng  H2 

 
Khu vực rừng ngập mặn thuộc ranh giới giữa 3 phường Phú Thủy, 

Thanh Hải và Phú Hài, thành phố Phan Thiết. 

 

 Bàu Trắng  

3 
Tiểu vùng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt  

H3 

4 
Tiểu vùng khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại 

IV, loại V 

H4 

4.1 Nội thành, nội thị của các đô thị loại IV  

 Huyện Tuy Phong: Thị trấn Liên Hương, Thị trấn Phan Rí Cửa  

 Huyện Đức Linh: Thị trấn Võ Xu  

4.2 Nội thành, nội thị của các đô thị loại V  

 Huyện Tuy Phong: Đô thị Vĩnh Tân  

 Huyện Bắc Bình: Thị trấn Chợ Lầu, Thị trấn Lương Sơn  

 Huyện Hàm Thuận Bắc: Thị trấn Ma Lâm, Thị trấn Phú Long  

 Huyện Hàm Thuận Nam: Thị trấn Thuận Nam  

 Huyện Hàm Tân: Thị trấn Tân Nghĩa, Thị trấn Tân Minh, Đô thị Sơn Mỹ  

 Huyện Tánh Linh: Thị trấn Lạc Tánh  

5 Tiểu vùng khu vui chơi giải trí dưới nước: không đề xuất H5 

6 
Tiểu vùng khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương 

trước tác động của ô nhiễm môi trường cần được bảo vệ 

H6 

 
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. 

 

 Khu vực thuộc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận.  

III Vùng khác K 

1 Các khu vực còn lại K 



 

 

48 

Phụ lục 16 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG                    

TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050  

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

I Môi trường nước mặt 50 50  

A Môi trường nước sông 36 36  

1  
Sông La Ngà, xã La Dạ, Hàm Thuận Bắc (khu vực 

giáp ranh tỉnh Lâm Đồng) 
1 1  

2  
Sông Lũy, thượng nguồn xã Phan Lâm, huyện Bắc 

Bình 
1 1  

3  
Sông La Ngà, đập dâng Tà Pao, Xã Đồng Kho, 

huyện Tánh Linh 
1 1  

4  Sông Dinh, Đập Đá Dựng, 1 1  

5  Sông Lũy, Thượng nguồn ở xã Phan Sơn 1 1  

6  Sông Cái, Cầu Đại Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc 1 1  

7  
Sông Giêng, Giáp ranh huyện Hàm Tân (Bình 

Thuận) và huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) 
1 1  

8  
Sông Dinh, Cầu Láng Gòn, xã Tân Xuân, Hàm 

Tân 
1 1  

9  Sông Dinh, Cầu Tân Lý, TX. La Gi 1 1  

10  
Sông Dinh, Cầu sông Dinh, TT. Tân Minh, Hàm 

Tân 
1 1  

11  Sông Luỹ, TT. Lương Sơn, huyện Bắc Bình 1 1  

12  Sông Luỹ, Xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình 1 1  

13  Sông Luỹ, Đoạn hạ lưu sau TT. Chợ Lầu 1 1  

14  
Sông Lòng Sông, TT. Liên Hương, huyện Tuy 

Phong 
1 1  

15  
Sông Phan Cầu 37, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận 

Nam 
1 1  

16  Sông Phan, Thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân 1 1  

17  Sông Phan, Cầu Quang, huyện Hàm Thuận Nam 1 1  

18  Sông Cà Ty, Trước khi vào TP. Phan Thiết 1 1  

19  
Sông Cà Ty, Cầu Cháy, xã Mương Mán, Hàm 

Thuận Nam 
1 1  

20  
Sông Cà Ty, Cầu Lê Hồng Phong, P.Đức Thắng, 

TP. Phan Thiết 
1 1  

21  Sông Cái, Đầu nguồn xã Thuận Hòa, HTB 1 1  

22  Sông Cái, Phường Phú Hài, Tp. Phan Thiết 1 1  

23  Suối Ông Châu, Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân 1 1  

24  
Đoạn hợp lưu nhánh sông Ui và suối Tượng, 

Huyện Đức Linh 
1 1  
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Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

25  
Khu vực nhà máy đường Ma Lâm, TT.Ma Lâm, 

Hàm Thuận Bắc 
1 1  

26  
Kênh nội đồng ra sông La Ngà, Thị trấn Đức Tài, 

Đức Linh 
1 1  

27  
Nước mặt tại cầu Ngựa, Khu dân cư Ma Lâm, 

Hàm Thuận Bắc 
1 1  

28  Sông Quận, Bắc Ruộng, Tánh Linh 1 1  

29  Nước mặt kênh dẫn ra sông Dinh Tân Bình, La Gi 1 1  

30  Nước mặt tại cầu Hùng Vương TP.Phan Thiết 1 1  

31  
Sông La Ngà, Cầu Võ Xu, TT.Võ Xu, huyện Đức 

Linh 
1 1  

32  Suối Cát, Huyện Tánh Linh 1 1  

33  Sông La Ngà, Ngã ba cách cầu La Ngâu 300m 1 1  

34  Sông La Ngà, Cầu Tà Pao, huyện Tánh Linh 1 1  

35  
Sông La Ngà, Bến phà Gia An, Xã Gia An, huyện 

Tánh Linh  
1 1  

36  
Kênh thủy lợi Kênh dẫn nước tử hồ Biển Lạc cho 

huyện Hàm Tân, huyện Tánh Linh 
1 1  

B Môi trường nước hồ 14 14  

1  Hồ Phú Hội 1 1  

2  Hồ Sông Quao 1 1  

3  Hồ Bàu Trắng 1 1  

4  Hồ Lòng Sông 1 1  

5  Hồ Cà Giây 1 1  

6  Hồ Đá Bạc 1 1  

7  Hồ Núi Đất 1 1  

8  Hồ Sông Dinh 3 1 1  

9  Hồ Cà Giang 1 1  

10  Hồ Suối Đá 1 1  

11  Hồ sông Lũy 1 1  

12  Hồ Đa Mi 1 1  

13  Hồ Biển Lạc 1 1  

14  Hồ Hàm Thuận 1 1  

II Môi trường nước dưới đất 44 41 3 

1  Vùng trồng thanh long ở xã Hàm Minh 1 1  

2  Vùng trồng lúa Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái 1 1  

3  Vùng trồng cây bông vải xã Sông Bình 1 1  

4  Vùng chuyên canh cây ăn quả, Thị trấn Phú Long 1 1  

5  Khu vực trồng rau sạch ở Thị trấn Phú Long 1 1  

6  Khu vực trồng lúa, xã Nam Chính 1 1  

7  Khu vực trồng cao su, xã Lạc Hà 1 1  

8  Khu vực khai thác titan, xã Sơn Mỹ 1 1  
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Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

9  Khu vực khai thác khoáng sản ở Tân Thành 1 1  

10  Khu vực khai thác Titan ở xã Hòa Thắng 1 1  

11  Khu vực khai thác Titan, Tân Thiện 1 1  

12  Khu vực khai thác Titan ở Mũi Né 1 1  

13  Bãi rác Xã Thô, xã Hàm Trí 1 1  

14  Bãi rác Bình Tú tại Tiến Lợi 1 1  

15  Khu vực bãi rác Lập Đức, xã Tân Lập 1 1  

16  Khu liên hợp xử lý chất thải La Gi 1 1  

17  
Bãi CTR Gành Hang, thôn Triều Dương, xã Tam 

Thanh, huyện Phú Quý 
1 0 1 

18  
Khu liên hợp Nam Chính (Bãi CTR Đức Linh), xã 

Nam Chính, huyện Đức Linh 
1 0 1 

19  
Bãi chôn lấp Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Bắc 

Bình  
1 0 1 

20  Khu vực sản xuất nước khoáng xã Vĩnh Hảo 1 1  

21  Vùng nuôi thủy sản xã Chí Công 1 1  

22  Khu vực cụm CBHS có mùi Chí Công 1 1  

23  Khu vực cụm CBHS Phú Lạc 1 1  

24  Khu vực nuôi trồng thủy sản Hòa Phú 1 1  

25  Trạm cấp nước Đại Hòa 1 1  

26  Trạm Phước Thể 1 1  

27  Trạm cấp nước Đức Thuận 1 1  

28  Khu dân cư thôn 1, xã Gia Huynh 1 1  

29  Nhà máy nước khoáng Đa Kai 1 1  

30  Khu dân cư xã Mê Pu 1 1  

31  Khu du lịch Hòn Rơm, Mũi Né 1 1  

32  Khu du lịch Hàm Tiến 1 1  

33  Khu du lịch bãi sau Mũi Né 1 1  

34  Cụm CBHS Mũi Né 1 1  

35  Trạm cấp nước Hàm Mỹ 1 1  

36  Khu làm muối xã Tân Thuận 1 1  

37  Khu vực chăn nuôi 1 1  

38  Khu vực chăn nuôi TT.Lương Sơn 1 1  

39  Khu vực nhà máy chế biến tinh bột mì An Hạ 1 1  

40  Vùng nuôi trồng thủy sản Phước Hội 1 1  

41  CCN Tân Bình 1 1 1  

42  Khu vực CCN xã Thắng Hải 1 1  

43  KDC xã Ngũ Phụng 1 1  

44  Cụm CBHS Triều Dương 1 1  

III Môi trường không khí xung quanh 74 70 4 

1  Khu vực lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc 1 1  

2  Khu vực Hòa Thắng, xã Hòa Thắng, Bắc Bình 1 1  
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Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

3  Khu dân cư Lạc Tánh 1 1  

4  KDC Lạc Hà 1 1  

5  Khu dân cư Võ Xu 1 1  

6  Thị trấn Đức Tài 1 1  

7  KDC Thanh Xuân 1 1  

8  KDC Đức Nghĩa 1 1  

9  KDC Phú Hài 1 1  

10  KDC Hàm Tiến 1 1  

11  KDC Phú Thủy 1 1  

12  KDC Xuân An 1 1  

13  KDC xã Tiến Lợi 1 1  

14  KDC Phong Nẫm 1 1  

15  Thị trấn Ma Lâm 1 1  

16  Thị trấn Chợ Lầu 1 1  

17  KDC Lương Sơn 1 1  

18  Thị trấn Liên Hương 1 1  

19  Thị trấn Phan Rí Cửa 1 1  

20  KDC Xóm 7, xã Vĩnh Tân 1 1  

21  KDC xã Ngũ Phụng 1 1  

22  KDC Tân Minh 1 1  

23  KDC thị trấn Tân Nghĩa 1 1  

24  KDC Hàm Mỹ 1 1  

25  KDC Thị trấn Thuận Nam 1 1  

26  Khu vực trồng thanh long 1 1  

27  Khu vực chăn nuôi Bắc Bình 1 1  

28  Cảng cá La Gi 1 1  

29  Cảng cá Phan Thiết 1 1  

30  Cảng cá Phan Rí Cửa 1 1  

31  Cảng cá Phú Quý 1 1  

32  KV khai thác đá ở TT. Lạc Tánh 1 1  

33  KV khai thác sét gạch ngói 1 1  

34  KV khai thác sét gạch ngói 1 1  

35  KV khai thác Titan Mũi Né (*) 1 1  

36  KV khai thác Titan_Suối Nhum (*) 1 1  

37  KV khai thác sét gạch ngói 1 1  

38  KV khai thác đá Tàzon 1 1  

39  KV khai thác Titan (*) 1 1  

40  KV khai thác Titan Lagi 1 1  

41  KV khai thác Titan Hàm Tân 1 1  

42  Quốc lộ 55 (La Gi - QL 1A) 1 1  

43  Quốc lộ 55 (Sơn Mỹ - Tánh Linh - Lâm Đồng) 1 1  

44  Quốc lộ 28 (Phan Thiết - Ma Lâm) 1 1  
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Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

45  QL 1A ngang qua xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong 1 1  

46  Bến xe Nam Phan Thiết 1 1  

47  KDL Đồi Dương 1 1  

48  KDL Ngãnh Tam Tân 1 1  

49  KDL Mũi Né 1 1  

50  KDL Mũi Kê Gà 1 1  

51  KDL Biển Cổ Thạch 1 1  

52  Khu vực CBHS Phú Hài 1 1  

53  Khu vực CBHS Nam Cảng, Phan Thiết 1 1  

54  Khu vực chế biến cá cơm Mũi Né 1 1  

55  Khu vực cụm CBHS Phú Lạc 1 1  

56  Khu vực cụm CBHS có mùi Chí Công 1 1  

57  Khu vực CCN Tân Bình 1 1 1  

58  Khu vực CCN La Gi 1 1  

59  Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 1 1  

60  Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 1 1  

61  UBND xã Vĩnh Tân 1 1  

62  Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân 1 1  

63  Nhà máy  điện Phú Quý 1 1  

64  KV KCN Phan Thiết 1 1  

65  KV KCN Hàm Kiệm I 1 1  

66  Khu vực nhà máy đường Ma Lâm 1 1  

67  Khu vực KCN Sông Bình 1 1  

68  KV KCN Sơn Mỹ 1 1  

69  Nhà máy xử lý rác Tiến Thành 1 1  

70  Khu liên hợp xử lý chất thải La Gi 1 1  

71  Khu xử lý chất thải Núi Rạng 1 0 1 

72  Khu xử lý Gia Huynh, huyện Tánh Linh 1 0 1 

73  Khu xử lý Sông Phan 1 0 1 

74  Khu xử lý Nam Chính 1 0 1 

IV Môi trường đất 51 48 3 

1  Khu dân cư Hàm Tiến 1 1  

2  Khu dân cư TT. Liên Hương 1 1  

3  Khu dân cư TT. Ma Lâm 1 1  

4  Khu dân cư Võ Xu 1 1  

5  Khu vực trồng đậu tương xã Đức Hạnh 1 1  

6  Khu vực chăn nuôi xã Trà Tân 1 1  

7  Vùng trồng cây cao su xã Đức Hạnh 1 1  

8  Vùng trồng lúa xã Nam Chính 1 1  

9  Đất trồng cao su xã Lạc Hà 1 1  

10  Đất trồng lúa xã Gia An 1 1  

11  Khu vực chăn nuôi xã Gia An 1 1  
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Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

12  Khu vực chăn nuôi Tánh Linh 1 1  

13  Vùng trồng cao su Tánh Linh 1 1  

14  Đất trồng thanh long xã Hàm Minh 1 1  

15  
Khu vực chuyên canh cây ăn quả ở thị trấn Phú 

Long 
1 1  

16  Đất trồng lúa xã Hàm Trí 1 1  

17  Khu vực chăn nuôi xã Thuận Hoà 1 1  

18  Khu vực chăn nuôi Hàm Thuận Bắc 1 1  

19  Vùng chuyên canh cây ăn quả, xã Tân Đức 1 1  

20  Khu vực chăn nuôi./ 1 1  

21  Vùng trồng thanh long xã Bình An 1 1  

22  Vùng trồng điều xã Sông Bình 1 1  

23  Khu vực NM chế biến mủ cao su xã Trà Tân 1 1  

24  Đất bãi rác Bình Tú, Phan Thiết 1 1  

25  
Khu vực xung quanh KCN Phan Thiết 1, xã Phong 

Nẫm 
1 1  

26  
Khu vực xung quanh KCN Phan Thiết 2, xã Phong 

Nẫm 
1 1  

27  Khu vực khai thác Titan Mũi Né 1 1  

28  
Khu vực xung quanh KCN Tuy Phong, xã Vĩnh 

Hảo 
1 1  

29  Vùng chế biến thủy sản công nghiệp Tuy Phong 1 1  

30  Khu vực đồng muối Thông Thuận 1 1  

31  Khu bãi xỉ, xã Vĩnh Tân 1 1  

32  Khu vực cụm CBHS có mùi Chí Công 1 1  

33  Khu vực cụm CBHS Phú Lạc 1 1  

34  Khu vực khai thác Titan Hòa Thắng 1 1  

35  Khu vực xung quanh KCN Tân Đức 1 1  

36  Khu vực xung quanh KCN Sơn Mỹ 2 1 1  

37  Khu vực khai thác Titan Tân Thiện 1 1  

38  Vùng nuôi trồng thủy sản xã Phước Hội 1 1  

39  Khu vực xung quanh CCN La Gi 1 1  

40  Khu vực CCN tân Bình 1 1 1  

41  Đất bãi rác Tân Lập 1 1  

42  Khu vực khai thác Titan Suối Nhum, xã Thuận Quý 1 1  

43  Khu vực xung quanh KCN Hàm Kiệm 1 1 1  

44  Khu vực xung quanh KCN Hàm Kiệm 2 1 1  

45  Khu vực xung quanh KCN Hàm Cường 1 1  

46  Nhà máy nhiệt điện Phú Quý 1 1  

47  Bãi rác Xã Thô, xã Hàm Trí 1 1  

48  Bãi rác Bình Tú tại Tiến Lợi 1 1  
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Stt Danh mục/địa phương 
Tổng số 

điểm 

Trong đó 

Hiện 

có 
Bổ sung mới 

49  
Bãi CTR Gành Hang, Thôn Triều Dương, xã Tam 

Thanh, huyện Phú Quý 
1 0 1 

50  
Khu liên hợp Nam Chính (Bãi CTR Đức Linh), Xã 

Nam Chính, huyện Đức Linh 
1 0 1 

51  
Bãi chôn lấp Hải NinhXã Hải Ninh, huyện Bắc 

Bình  
1 0 1 

V Môi trường nước biển ven bờ 27 27  

1  Bãi biển Hàm Tân, xã Sơn Mỹ 1 1  

2  Đồi Dương 1 1  

3  Ngãnh Tam Tân, xã Tân Tiến 1 1  

4  Khu vực cảng cá La Gi 1 1  

5  Khu vực NTTS xã Tân Phước 1 1  

6  Mũi Kê Gà, xã tân Thành 1 1  

7  Xã Thuận Quý 1 1  

8  Phường Hàm Tiến 1 1  

9  Bãi biển Tiến Thành, Phan Thiết 1 1  

10  Vĩnh Thủy, P.Phú Thuỷ 1 1  

11  Khu du lịch Phan Thiết - Mũi Né 1 1  

12  Khu du lịch Hòn Rơm 1 1  

13  Khu vực khai thác titan Mũi Né 1 1  

14  Khu vực cảng cá Phan Thiết 1 1  

15  Khu vực Cảng Phú Hài 1 1  

16  Chùa Hang 1 1  

17  Phan Rí Cửa 1 1  

18  Cà Ná 1 1  

19  Khu vực cảng tổng hợp Vĩnh Tân 1 1  

20  Khu vực xóm 7, xã Vĩnh Tân, Tuy Phong 1 1  

21  Hòn Lao Câu 1 1  

22  Khu vực dân cư TT. Liên Hương 1 1  

23  Khu vực làm muối xã Vĩnh Hảo 1 1  

24  Khu vực kho xăng dầu Hòa Phú 1 1  

25  Xã Tam Thanh 1 1  

26  Khu vực Long Hải 1 1  

27  Khu vực khai thác titan Hòa Thắng 1 1  
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Phụ lục 17 

PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH 

BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I Khu vực đa dạng sinh học cao SHC 

1 
Khu vực đa dạng sinh học cao tại khu bảo tồn thiên nhiên: Khu bảo tồn 

thiên nhiên Núi Ông, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Koú 
SHC1 

II Vùng đất ngập nước quan trọng ĐQT 

1 
Vùng đất ngập nước nội địa quan trọng: Khu vực đất ngập mặn nước 

Phan Thiết, Bàu trắng 

ĐQT1 

2 
Vùng đất ngập nước ven biển, ven đảo quan trọng: Hành lang bảo vệ 

bờ biển 

ĐQT2 

III Khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng CQT 

IV Hành lang đa dạng sinh học HL 

1 Hành lang đa dạng sinh học núi: không đề xuất trong giai đoạn này HL1 

2 
Hành lang đa dạng sinh học ven biển: không đề xuất trong giai đoạn 

này 

HL2 

3 Hành lang đa dạng sinh học biển: không đề xuất trong giai đoạn này HL3 

V Khu bảo tồn thiên nhiên BT 

1 
Khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn: Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, 

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Koú 

BT1 

2 Khu bảo tồn thiên nhiên biển Hòn Cau. BT2 

3 
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước: không đề xuất trong giai 

đoạn này 
BT3 

4 Khu bảo tồn thiên nhiên hỗn hợp: không đề xuất trong giai đoạn này BT4 

VI Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học CS 

1 Trung tâm cứu hộ rùa biển Hòn Cau CS1 
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Phụ lục 18 

QUY HOẠCH NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG, NHÀ TANG LỄ    

TỈNH BÌNH THUẬN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

1 Mở rộng nghĩa trang xã Thuận Minh Huyện Hàm Thuận Bắc  

2 Mở rộng nghĩa trang xã Hồng Liêm Huyện Hàm Thuận Bắc  

3 Mở rộng nghĩa trang Láng Cát xã Hàm Hiệp Huyện Hàm Thuận Bắc  

4 Mở rộng nghĩa trang xã Đông Giang Huyện Hàm Thuận Bắc  

5 Mở rộng nghĩa trang xã Hàm Đức Huyện Hàm Thuận Bắc  

6 Mở rộng nghĩa trang xã Hàm Chính Huyện Hàm Thuận Bắc  

7 Mở rộng nghĩa trang xã Hàm Trí Huyện Hàm Thuận Bắc  

8 Mở rộng nghĩa trang xã Hàm Phú Huyện Hàm Thuận Bắc  

9 Mở rộng nghĩa trang xã Đông Tiến Huyện Hàm Thuận Bắc  

10 Mở rộng nghĩa trang xã Đa Mi Huyện Hàm Thuận Bắc  

11 Nghĩa địa xã Tân Hà Huyện Đức Linh  

12 Nghĩa địa xã Vũ Hoà Huyện Đức Linh  

13 Mở rộng nghĩa địa xã Đức Tín Huyện Đức Linh  

14 Mở rộng nghĩa địa thôn 8, xã Mê Pu Huyện Đức Linh  

15 Mở rộng nghĩa địa thị trấn Võ Xu Huyện Đức Linh  

16 Mở rộng nghĩa địa thôn 7, 8, xã Nam Chính Huyện Đức Linh  

17 Nghĩa trang nhân dân xã Đức Hạnh Huyện Đức Linh  

18 Nghĩa trang Đức Tài Huyện Đức Linh  

19 Nghĩa trang Tân Tiến - Tân Hải, thị xã La Gi Thị xã La Gi  

20 

Nghĩa trang thị xã La Gi (Các hạng mục: Khu tâm 

linh, khu vực dịch vụ, khu vực quản lý, đài hóa thân 

hoàn vũ, khu kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật, khu cây 

xanh - công viên, nhà nghỉ chân, khu vực táng, cổng 

tam quan, bãi đậu xe,…) 

Thị xã La Gi 

 

21 Nghĩa trang thị xã La Gi, xã Tân Bình Thị xã La Gi  

22 Nghĩa trang huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân  

23 Nghĩa trang xã Hoà Thắng Huyện Bắc Bình  

24 Nghĩa trang thôn Tân Hoà, xã Sông Bình Huyện Bắc Bình  

25 Nghĩa trang thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong Huyện Bắc Bình  

26 Nghĩa trang xã Sông Luỹ Huyện Bắc Bình  

27 Nghĩa trang thị trấn Lương Sơn Huyện Bắc Bình  

28 Mở rộng nghĩa trang xã Bình Thạnh Huyện Tuy Phong  
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STT Tên dự án 
Địa điểm Ghi 

chú 

29 Mở rộng nghĩa trang xã Chí Công Huyện Tuy Phong  

30 Nghĩa trang phía Bắc huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong  

 

31 
Nghĩa trang xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong 

 

32 Xây dựng nhà hoả táng  

Huyện Tuy Phong, huyện 

Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

33 Nhà tang lễ  Thành phố Phan Thiết  

34 Các nghĩa trang sinh thái  Tỉnh Bình Thuận  

Ghi chú: Về quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong 

Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình 

duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời 

kỳ; các dự án nghĩa trang cấp xã khác được xác định trong quy hoạch trong quy hoạch xây dựng 

chung cấp huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã. 
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Phụ lục 19 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH THUẬN                      

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I. KHOÁNG SẢN 

TT Tên dự án, mỏ Quy mô Địa điểm 

1 

T
it

an
 s

a 
k
h
o
án

g
 

 

Khai thác (các mỏ cũ) 

 

 

2.000.000 - 2.200.000 (tấn/ năm) 

Thiện Ái, xã Hòa Thắng,  Bắc Bình 

Long Sơn-Suối Nước, phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết 

Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam 

 xã Hòa Thắng, Hồng Phong huyện Bắc Bình 

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 

Đầu tư xây dựng cơ bản,  khai 

thác, chế biến sâu titan - zircon  
500.000-600.00 Khu vực lương Sơn I 

Đầu tư xây dựng cơ bản,  khai 

thác, chế biến sâu titan - zircon  
1.000.000-1.200.000 Khu vực lương Sơn II 

Thăm dò, đầu tư xây dựng cơ 

bản, khai thác, chế biến sâu 

titan - zircon  

500.000-700.000 Khu vực lương Sơn III 

 

2 B
en

to

n
it

 Các mỏ cũ Trung bình 7.600 tấn/năm Huyện Tuy Phong 

Các mỏ cũ Trung bình 8.000 tấn/năm Huyện Tuy Phong 

3 Soda Các mỏ cũ  Huyện Tuy Phong 

4 
Cát 

thủy 

Các mỏ cũ (Bình An) 
Trung bình 80.000 - 100.000 tấn/năm 

Sông Lũy - Bình Tân, Huyện Bắc Bình  

Cây Táo Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc 
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TT Tên dự án, mỏ Quy mô Địa điểm 

tinh Thanh Châu Phân Thanh, Bắc Bình 

Hồng Sơn 

Trung bình 100.000 - 120.000 tấn/năm 

Hòa Thắng, Hàm Thuận Bắc 

Chùm Găng Tân Thành, Ham Thuận Nam 

Tân Thắng Tân Thắng, Hàm Tân 

5 
Nước 

khoáng 

Vĩnh Hảo 

Trung bình 70.000.000 - 75.000.000 

lít/năm) 

Vĩnh Hảo, Tuy Phong 

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 

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 

6 Dầu khí  (ngành dầu khí) 

7 Thiếc sa khoáng  Các mỏ ở 2 huyện Đức Linh - Tánh Linh 

8 Volfram  Đồi Cờ, Mê Pu Đức Linh 

9 
Khoáng sản khác (pegmatit, thạch anh 

tinh thể, nhôm, vàng) 
Điều tra, thăm dò  

10 Cát xây dựng 

Khai thác 
Các mỏ đang khai thác thuộc kỳ quy hoạch trước và các mỏ 

cát thuộc khu vực đồng bằng La Ngà 

Điều tra, thăm dò dọc theo lưu vực sông 

Nghiên cứu, chuyển giao, sử dụng công 

nghệ đổ bê tông bằng cát biển 
Cát biển 

11 Đá xây dựng Khai thác các mỏ cũ Khu vực đồng bằng ven biển (trung lưu sông) 

12 Sét gạch ngói 
Khai thác Các mỏ cũ 

Điều tra, thăm dò Khu vực đồng bằng ven biển (trung lưu sông) và các vỏ 
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TT Tên dự án, mỏ Quy mô Địa điểm 

phong hóa đá gốc 

13 Vật liệu san lấp 

Khai thác Các mỏ cũ 

Sử dụng cát biển, vật liệu thải công 

nghiệp 
 

Điều tra, thăm dò Khu vực đồng bằng ven biển (địa hình đồi gò trầm tích Đệ 

tứ) 

II.KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG 

1. Danh mục các khu vực, mỏ cát xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

năm 2050 

STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

I Huyện Đức Linh   1.609,49 2.122.000      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   1.055,59 505.000      

1.  Sông La Ngà 

Khu vực 5 xã: Đa Kai, Nam Chinh, 

Sùng Nhơn, Mê Pu và Võ Xu (bãi 

bồi giữa sông) 

570,00 90.000 10.000-15.000 

 

2021-2029 

2.  Sông La Ngà 

Xã Gia An, Tánh Linh và các xã 

Sùng Nhơn, Mê Pu, Vũ Hòa, Đức 

Linh  

470,00 110.000 22.000 

 

2021-2026 

3.  Tân Hà Xã Tân Hà 4,00 172.500 20.000-30.000  2021-2028 

4.  Suối Đá Suối Đá, xã Tân Hà 3,39 9.500 5.000-10.000  2021-2023 

5.  Cống 3B Cống 3B, xã Tân Hà 8,20 123.000 5.000-10.000  2021-2037 

b. Khu vực đề xuất mới   553,90 1.617.000      

6.  Cống 3B Cống 3B, xã Tân Hà 3,50 43.000 5.000-7.000  2021-2029 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

7.  Đồi Bà Hà Xã Tân Hà 16,00    5.000-10.000  2021-2021 

8.  Láng Mỹ  Láng Mỹ, xã Đức Hạnh 17,40 500.000 50.000-70.000  2021-2030 

9.  Suối Ri Suối Ri, xã Đức Hạnh 10,00 350.000 30.000-40.000  2021-2031 

10.  Suối Cây Dên Suối Cây Dên, thị trấn Đức Tài 7,00 200.000  30.000-40.000  2021-2027 

11.  Suối Cây Dên Suối cây Dên, thị trấn Đức Tài 15,00 300.000 50.000-70.000  2021-2026 

12.  Suối Đục Suối Đục, xã Trà Tân 15,00 180.000 30.000-40.000  2021-2027 

13.  Sông La Ngà  

Sông La Ngà, xã Gia An (Tánh Linh) 

và các xã Sùng Nhơn, Mê Pu, Vũ 

Hòa (Đức Linh) 

470,00 44.000 10.000-20.000 

 

2021-2024 

II Huyện Tánh Linh   831,33 741.498      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   99,90 223.049      

14.  Sông La Ngà  Xã Gia An  81,00 63.049 10.000-20.000  2021-2026 

15.  Thôn 1 Xã Gia Huynh 3,90 40.000 10.000-20.000  2021-2024 

16.  Thôn 2 Xã Gia Huynh 15,00 120.000 10.000-20.000  2021-2029 

b Khu vực đề xuất mới   731,43 518.449      

17.  Sông La Ngà  Xã Gia An  381,00 42.049 5.000-10.000  2021-2027 

18.  Thôn 2 và 3 Thôn 2 và 3, xã Gia An 4,53 100.000 5.000-10.000  2021-2034 

19.  Biển Lạc Biển Lạc, thôn 7, xã Gia An: 24,70 100.000  5.000-10.000  2021-2034 

20.  Thôn 1 Thôn 1, xã Huy Khiêm: 1,10 10.000  5.000-10.000  2021-2023 

21.  Thôn 1  Thôn 1, xã Gia Huynh  3,00 33.000 5.000-10.000  2021-2026 

22.  Thôn 1 Xã Gia Huynh 3,90 40.000 10.000-20.000  2021-2024 

23.  Thôn 2  Thôn 2, xã Gia Huynh  5,00 55.000 5.000-10.000  2021-2028 

III Huyện Hàm Tân   1.036,06 16.697.450      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   549,10 9.071.882      
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

24.   Tân Đức Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân 45,00 87.390 10.000-20.000  2021-2027 

25.  Tân Đức 1 Tân Đức 1, xã Tân Đức, Hàm Tân 65,74 100.000 30.000-50.000  2021-2024 

26.  Tân Đức 2 Tân Đức 2, xã Tân Đức, Hàm Tân 19,70 49.000 30.000-50.000  2021-2023 

27.  Mỏ Tân Phúc 1 Mỏ Tân Phúc 1, xã Tân Phúc 50,00 80.000 30.000-50.000  2021-2023 

28.  Mỏ  Tân Nghĩa 2  Tân Nghĩa 2, thị trấn Tân Nghĩa 12,20 50.000 30.000-50.000  2021-2023 

29.  Mỏ cát Tân Nghĩa 1  Thị trấn Tân Nghĩa 60,50 1.165.961 30.000-50.000  2021-2050 

30.  Tân Hà 2 Xã Tân Hà 131,00 3.930.000 90.000-100.000  2021-2051 

31.   Thắng Hải  Xã Thắng Hải 20,00 478.597 30.000-50.000  2021-2033 

32.   Tân Hà Xã Tân Hà 14,56 172.000 30.000-50.000  2021-2026 

33.  Suối Giêng, Xã Tân Đức 14,00 165.000 30.000-50.000  2021-2026 

34.  Thôn 4 Thôn 4, xã Sơn Mỹ 19,50 230.000 30.000-50.000  2021-2027 

35.  Tân Đức Xã Tân Đức 19,70 232.000 30.000-50.000  2021-2027 

36.  Thôn 5 Xã Tân Đức 11,00 130.000 30.000-50.000  2021-2025 

37.  Thôn Bàu Giêng Thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải 7,60 90.000 30.000-50.000  2021-2024 

38.   Tân Đức Xã Tân Đức 26,90 317.000 30.000-50.000  2021-2029 

39.  Tân Xuân Xã Tân Xuân 8.38 838.000 30.000-50.000  2021-2042 

40.  Sông Dinh Xã Tân Phúc 31,70 956.934 30.000-50.000  2021-2045 

b Khu vực đề xuất mới   501,96 7.835.568      

41.  Tân Nghĩa 2 Xã Tân Nghĩa 12,20 304.339 30.000-50.000  2021-2029 

42.  Bàu Giêng  Xã Thắng Hải 11,60 137.000  30.000-50.000  2021-2025 

43.  Suối Bang, xã Thắng Hải Suối Bang, xã Thắng Hải 28,20 333.000 30.000-50.000  2021-2030 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

44.   Láng Gòn 2 (đập Tân Hà) Thôn Láng Gòn, xã Tân Xuân 15,50 183.000 30.000-50.000  2021-2026 

45.  
Hàm Thắng (Láng Dầu 

Ngang) 
Thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng 30,10 355.000 30.000-50.000 

 
2021-2030 

46.  Tân Hà  Xã Tân Hà 13,56 160.000 30.000-50.000  2021-2025 

47.   Tân Hà Xã Tân Hà 132,00 1.558.000 30.000-50.000  2021-2060 

48.  Đông Hòa Đông Hòa, xã Tân Hà 16,70 197.000 30.000-50.000  2021-2026 

49.  Thôn 4 (Khe 1) Thôn 4, xã Sơn Mỹ 17,10 202.000 30.000-50.000  2021-2027 

50.  Sơn Mỹ Xã Sơn Mỹ 118,00 2.950.000 80.000-90.000  2021-2058 

51.  Tân Nghĩa 1  Xã Tân Nghĩa 60,50 714.000 30.000-50.000  2021-2039 

52.  Tân Nghĩa 2 Xã Tân Nghĩa 12,20 304.229 30.000-50.000  2021-2029 

53.  Tân Nghĩa 3 Xã Tân Nghĩa 19,30 228.000  30.000-50.000  2021-2027 

54.  Thôn 4 Xã Tân Phúc 15 210.000 10.00-20.000  2021-2030 

IV Huyện Hàm Thuận Nam   153,96 1.770.897      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   40,46 461.897      

55.  Tân Lập Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 2,00 38.897 10.000-30.000  2021-2023 

56.  Tân Lập  Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 7,00 77.000 10.000-30.000  2021-2025 

57.  Lập Sơn 
Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam 
21,30 234.000 10.000-30.000 

 
2021-2033 

58.  Lập Đức  
Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam 
4,16 46.000 10.000-30.000 

 
2021-2024 

59.  Lập Đức  
Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam 
6,00 66.000 10.000-30.000 

 
2021-2025 

b Khu vực đề xuất mới   113,50 1.309.000      
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

60.  Lập Sơn Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  3,00 35.000 10.000-20.000  2021-2024 

61.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  5,00 58.000 5.000-10.000  2021-2029 

62.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  8,00 92.000  5.000-10.000  2021-2033 

63.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  4,00 46.000 5.000-10.000  2021-2027 

64.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  2,50 29.000 5.000-10.000  2021-2025 

65.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  7,30 84.000 5.000-10.000  2021-2032 

66.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  9,00 104.000 5.000-10.000  2021-2034 

67.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  14,00 161.000 5.000-10.000  2021-2042 

68.  Lập Sơn  Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập  2,60 30.000 5.000-10.000  2021-2025 

69.  Lập Đức  Thôn Lập Đức, xã Tân Lập  7,80 90.000 15.000-20.000  2021-2027 

70.  Lập Đức Thôn Lập Đức, xã Tân Lập  8,40 97.000 20.000-21.000  2021-2026 

71.  Hiệp Tân Hiệp Tân, xã Tân Thuận 27,80 320.000  15.000-20.000  2021-2043 

72.  Hiệp Tân Hiệp Tân, xã Tân Thuận 3,00 35.000  15.000-20.000  2021-2024 

73.  Đăng Thành Đăng  Thành, xã Mương Mán 8,10 93.000 15.000-20.000  2021-2028 

74.  Đăng Thành Đăng  Thành,xã Mương Mán 3,00 35.000 15.000-20.000  2021-2024 

V Huyện Hàm Thuận Bắc   228,04 3.083.156      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   18,20 520.167      

75.  Thôn Trũng Liêm 
Thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính, 

Hàm Thuận Bắc 
3,20 92.167 22.000 

 
2021-2026 

76.  Hàm Chính 3 
Hàm Chính 3, xã Hàm Chính, huyện 

Hàm Thuận Bắc 
15,00 428.000 20.000-50.000 

 
2021-2036 

b Khu vực đề xuất mới   209,84 2.562.989    2021- 

77.  Xã Hồng Sơn Xã Hồng Sơn 1,20 11.000 5.000-10.000  2021-2023 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

78.  Thôn 4 Xã Hồng Sơn 5,40 51.000  5.000-10.000  2021-2028 

79.  Thôn 4 Xã Hồng Sơn 3,80 36.000  5.000-10.000  2021-2026 

80.  Thôn 4 Thôn 4, xã Hồng Sơn: 2,00 19.000 5.000-10.000  2021-2024 

81.  Thôn 4 Xã Hồng Sơn 6,00 57.000 5.000-10.000  2021-2029 

82.  Dân Lễ Thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa: 12,00 114.000 5.000-10.000  2021-2036 

83.  Trũng Liêm Thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính 4,07 40.000 5.000-10.000  2021-2026 

84.  Trũng Liêm Thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính 7,40 300.000 5.000-10.000  2021-2059 

85.  Trũng Liêm, Hàm Chính 4 Thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính 5,00 1.989 5.000-10.000  2021-2022 

86.  Hàm Chính Xã Hàm Chính 116,00 1.102.000  30.000-50.000  2021-2058 

87.  Thôn Ninh Thuận Xã Hàm Chính 6,95 450.000 33.000  2021-2035 

88.  Dân Trí Thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa 7,00 67.000 5.000-10.000  2021-2030 

89.  Ku Kê Thôn Ku Kê, xã Thuận Minh 14,00 133.000 5.000-10.000  2021-2038 

90.  Ku Kê Thôn Ku Kê, xã Thuận Minh 4,00 38.000 5.000-10.000  2021-2026 

91.  Thuận Minh Xã Thuận Minh 12,75 121.000 5.000-10.000  2021-2037 

92.  Hàm Liêm Xã Hàm Liêm 2,27 22.000 5.000-10.000  2021-2024 

VI Huyện Bắc Bình   236,83 2.961.000      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   20,78 229.000      

93.  Suối Mây Suối Mây, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình 8,18 90.000 5.000-10.000  2021-2033 

94.  Bình Tân Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình 12,60 139.000 5.000-10.000  2021-2039 

b Khu vực đề xuất mới   216,05 2.732.000    2021- 

95.  Sông Lũy Bình Liêm, Phan Rí Thành 4,70 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

96.  Bình Thủy Bình Thủy, Phan Rí Thành 5,80 100.000 5.000-10.000  2021-2034 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

97.  Bình Hiểu Bình Hiếu, xã Phan Hiệp 2,00 35.000 5.000-10.000  2021-2026 

98.  Bình Hiểu Bình Hiếu 2,00 35.000 5.000-10.000  2021-2026 

99.  Suối Mây 1 Suối Mây, xã Bình Tân 19,00 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

100.  Suối Mây Suối Mây, xã Bình Tân 10,00 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

101.  Sông Bình  Xã Sông Bình  3,00 25.000 5.000-10.000  2021-2025 

102.  Hòn Lúp Xã Sông Bình 25,00 538.000 20.000-30.000  2021-2048 

103.  Hòn Lúp Hòn Lúp, Xã Sông Bình 12,50 269.000 5.000-10.000  2021-2055 

104.  Hòn Lúp Xã Sông Bình 8,65 310.000 5.000-10.000  2021-2060 

105.  Trũng Triển Trũng Triển, xã Sông Bình 11,70 360.000 5.000-10.000  2021-2066 

106.  Tân Hòa Tân Hòa, xã Sông Bình 7,50 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

107.  Tân Hòa Tân Hòa, xã Sông Bình 4,10 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

108.  Tân Hòa Tân Hòa, xã Sông Bình 10,00 190.000 5.000-10.000  2021-2045 

109.  Lán Tránh Lán Tránh, xã Phan Sơn 3,80 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

110.  Phan Sơn  Xã Phan Sơn  15,00 170.000 5.000-10.000  2021-2043 

111.  Tà Moon Hồ Sông Lũy, xã Phan Sơn 34,00 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

112.  Kà Lúp Kà Lúp, xã Phan Sơn 2,00 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

113.  Kà Lúp Kà Lúp, xã Phan Sơn 30,00 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

114.  Kà Lúp Kà Lúp, xã Phan Sơn 5,30 70.000 5.000-10.000  2021-2030 

VII Huyện Tuy Phong   60,13 893.367      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   45,00 532.367      

115.  Xã Phú Lạc 
Xã Phú Lạc, xã Phước Thể và thị 

trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong 
45,00 532.367 10.000-20.000 

 
2021-2057 

b Khu vực đề xuất mới   15,13 361.000    2021- 

116.  La Bá La Bá, xã Phong Phú 1,13 200.000 10.000-20.000  2021-2035 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

 

Dự kiến thời 

gian khai thác  

117.  Gò Sạn Gò sạn, xã Vĩnh Hảo 14,00 161.000 10.000-20.000  2021-2032 

VIII  Thị xã La Gi   15,08 225.000      

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   6,20 78.000      

118.  Sông Dinh  
Sông Dinh xã Tân Bình, phường Tân 

An,  thị xã La Gi 
2,20 28.000 5.000-10.000 

 
2021-2025 

119.  Sông Phan Sông Phan,  xã Tân Hải, thị xã La Gi 4,00 50.000 5.000-10.000  2021-2028 

b Khu vực đề xuất mới   8,88 147.000      

120.  Sông Dinh Xã  Tân Bình, phường Tân An 3,70 61.000 5.000-10.000  2021-2029 

121.  Sông Dinh Xã Tân Bình 3,68 61.000 5.000-10.000  2021-2029 

122.  Suối Đó  Suối Đỏ, Phước Tiến, Tân Phước 1,50 25.000 5.000-10.000  2021-2025 

   Tổng cộng 122 điểm mỏ 4.185,91 28.704.368      

2. Danh mục các khu vực, mỏ đá xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

I Huyện Đức Linh   122,00 2.100.000     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   0,00 0     

b Khu vực đề xuất mới   122,00 2.100.000     

1 Tân Hà  Xã Trà Tân và xã Đông Hà 122,00 2.100.000 100.000 2021-2042 

II Huyện Tánh Linh   666,67 56.790.865     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   53,24 38.077.305     

2 La Ngâu 1 Xã La Ngâu, Tánh Linh 3,49 1.028.497 100.000 2021-2032 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

3 Xã Gia An (2 khu) Xã Gia An, TT Lạc Tánh, Tánh Linh 8,40 1.013.787 50.000 2021-2042 

4 Núi Kiết Núi Kiết, xã Suối Kiết, Tánh Linh 41,35 36.035.021 500.000 2021-2094 

b Khu vực đề xuất mới   613,43 18.713.560     

5 Sông Quân Xã Bắc Ruộng 20,00 640.000 20.000-40.000 2021-2037 

6 Núi Bát Xã La Ngâu 59,00 700.000 100.000-110.000 2021-2028 

7 Thôn 2 Thôn 2, xã Đức Bình 15,00 600.000 100.000-110.000 2021-2027 

8 Tây Bắc núi Ông Xã Đức Bình 136,00 4.352.000 100.000-200.000 2021-2051 

9 Núi Kiết Xã Núi Kiết 298,00 9.536.000 300.000-400.000 2021-2053 

10 Núi Xá Yũ Xã Núi Kiết 70,00 2.240.000 100.000-200.000 2021-2044 

11 Thôn 8 Thôn 8, xã Gia An 6,17 197.440 100.000-110.000 2021-2023 

12 Thôn 1 Thôn 1, xã Huy Khiêm 0,69 173.880 30.000-50.000 2021-2027 

13 Gia An Thị trấn Lạc Tánh 8,57 274.240 10.000-20.000 2021-2035 

III Huyện Hàm Tân   343,35 60.712.312     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   137,40 31.032.667     

14 Mỏ đá Tân Đức 1 Xã Tân Đức, Hàm Tân 30,00 7.307.526 450.000 2021-2038 

15 Mỏ đá Tân Hà Xã Tân Hà, Hàm Tân 14,70 3.863.138 150.000 2021-2047 

16 Tân Xuân 2 Xã Tân Xuân, Hàm Tân 64,30 7.252.420 495.000 2021-2036 

17 Mỏ đá Tân Xuân Xã Tân Xuân, Hàm Tân 10,90 9.548.142 450.000 2021-2043 

18 Thắng Hải 2 Xã Thắng Hải, Hàm Tân 17,50 3.061.441 495.000 2021-2028 

b Khu vực đề xuất mới   205,95 29.679.645     

19 Tân Phúc Xã Tân Phúc  10,00 1.899.645 50.000-70.000 2021-2053 

20 Tân Xuân Xã Tân Xuân  102,35 11.400.000 300.000-500.000 2021-2059 

21 Đồi Thôn 5 Xã Tân Đức 27,70 4.847.500 30.000-50.000 2021-2054 

22 An Vinh Xã Sông Phan 18,00 3.150.000 80.000-100.000 2021-2061 

23 Đồi thôn 4 Xã Tân Đức 13,00 2.275.000 80.000-100.000 2021-2050 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

24 Núi Xá Yũ, thôn 5 Xã Tân Phúc 12,50 2.187.500 80.000-100.000 2021-2049 

25  Đồi 102, Đá Mài 2 Xã Tân Xuân 22,40 3.920.000 100.000-200.000 2021-2048 

IV Huyện Hàm Thuận Nam   365,62 109.985.411     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   270,36 86.820.411     

26 Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 16,00 1.989.260 100.000-130.000 2021-2038 

27 Núi Chóp Vung  Xã Hàm Kiệm,  Hàm Thuận Nam 9,16 2.682.031 100.000-300.000 2021-2035 

28 Mỏ đá Chóp Vung 2 Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam 10,00 1.624.731 50.000-100.000 2021-2043 

29 Núi Chóp Vung Xã Hàm Kiệm,  Hàm Thuận Nam 30,00 12.001.437 100.000-400.000 2021-2062 

30 Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 16,00 1.989.260 100.000-150.000 2021-2038 

31 Đồi đá  Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 15,00 6.253.990 100.000-250.000 2021-2053 

32 Đồi Đá Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 15,00 6.015.447 100.000-250.000 2021-2052 

33 Lập Sơn Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 14,20 3.000.334 250.000 2021-2034 

34 Thôn Lập Sơn Xã Tân Lập,  Hàm Thuận Nam 38,50 11.950.888 300.000 2021-2061 

35 Tân Lập 1 Xã Tân Lập,  Hàm Thuận Nam 38,50 10.708.509 490.000 2021-2043 

36 Lập Sơn 3 Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 18,00 5.943.163 200.000 2021-2051 

37 
 Tân Hải- La Gi- Tân Lập- 

Tân Thuận 

Xã Tân Hải, La Gi và xã Tân Lập, xã 

Tân Thuận, Hàm Thuận Nam 
30,00 16.661.361 450.000 2021-2059 

38 Chóp Vung 4 
Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, 

huyện HTN  
20,00 6.000.000 

200.000-

400.000 
2021-2041 

b Khu vực đề xuất mới   95,26 23.165.000     

39 Khu 1 Thôn Lập Sơn Xã Tân Lập 7,00 1.100.000 30.000-50.000 2021-2049 

40 Khu 2 Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập 5,00 1.250.000 30.000-50.000 2021-2053 

41 Khu 3 Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập 8,00 2.000.000 50.000-100.000 2021-2046 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

42 Khu 4 Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập 7,30 1.825.000 30.000-50.000 2021-2067 

43 Khu 5 Thôn Lập Sơn, xã Tân Lập 14,00 3.500.000 100.000-200.000 2021-2045 

44 Hiệp Tân Thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận 27,80 6.950.000 100.000-200.000 2021-2060 

45 Lập Đức Thôn Lập Đức,  xã Tân Lập 9,00 2.250.000 50.000-100.000 2021-2050 

46 Đằng Thành Thôn Đằng Thành, xã Mương Mán 8,10 2.025.000 50.000-100.000 2021-2047 

47 Văn Phong Thôn Văn Phong, xã Mương Mán 9,06 2.265.000 50.000-100.000 2021-2050 

V Huyện Hàm Thuận Bắc   284,33 79.779.356     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   114,01 42.308.956     

48 Núi Ếch Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc 39,15 9.731.092 100.000-500.000 2021-2054 

49 Tà Zôn 5 Xã Hồng Sơn,  Hàm Thuận Bắc 7,30 1.481.410 100.000- 150.000 2021-2034 

50 Bắc núi Tà Zôn Xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc 7,30 1.116.151 50.000-100.000 2021-2036 

51 Đông núi Tà Zôn Xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc 7,30 2.415.976 100.000-150.000 2021-2042 

52 Đông núi Tà Zôn (2 khu) Xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc 21,00 6.839.123 200.000-300.000 2021-2049 

53 Tà Zôn II  Núi TaZon, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc 26,00 12.542.000 300.000-500.000 2021-2053 

54 Tà Zôn Xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc 5,96 8.183.204 100.000-2000.000 2021-2062 

b Khu vực đề xuất mới   170,32 37.470.400     

55 Núi Ếch (2 khu) Xã Hồng Liêm  67,40 14.828.000 300.000-500.000 2021-2059 

56 Mỏ Bàn Thôn Ku Kê, xã Thuận Minh 4,90 1.078.000 90.000-120.000 2021-2032 

57 
Đá dăm sạn Liêm Thuận 

(2 khu) 
 Liêm Thuận, xã Hồng Liêm 80,60 17.732.000 300.000-500.000 2021-2057 

58 Núi Ông Dân Lễ, xã Thuận Hòa 6,40 1.408.000  90.000-120.000 2021-2036 

59 Núi Ông Xã Thuận Hòa 8,00 1.760.000  90.000-120.000 2021-2039 

60 Hồng Sơn Xã Hồng Sơn 3,02 664.400 30.000-50.000 2021-2038 

VI Huyện Bắc Bình   156,23 47.463.000     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   38,13 11.439.000     
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

61 Núi Dây 
Thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, 

huyện Bắc Bình 
25,93 7.779.000 200.000-500.000 2021-2047 

62 Tây Cà Giây 
Xã Phan Lâm và xã Bình An, huyện 

Bắc Bình 
9,00 2.700.000  90.000-120.000 2021-2048 

63 Núi Hai Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình 3,20 960.000 30.000-50.000 2021-2045 

b Khu vực đề xuất mới   118,10 36.024.000     

64 Núi Hai Xã Sông Lũy 3,20 1.320.000 50.000-70.000 2021-2043 

65 Tây Cà Dây Xã Phan Lâm và xã Bình An 20,00 5.000.000  100.000-200.000 2021-2055 

66 Tây Cà Dây  Bình An , xã Phan Lâm 3,30 1.254.000 90.000-120.000 2021-2034 

67 Núi Dây Xã Sông Bình 12,00 3.500.000 90.000-120.000 2021-2056 

68 Núi Cà Tăng Xã Hải Ninh – xã Phan Điền 5,40 1.800.000 70.000-100.000 2021-2044 

69 Suối Nhuôm Xã Sông Lũy 25,00 5.200.000 100.000-130.000 2021-2065 

70 Suối Nhuôm Xã Sông Lũy 4,00 1.500.000 50.000-100.000 2021-2041 

71 Bình Phụ Xã Sông Lũy 4,10 1.800.000 90.000-120.000 2021-2039 

72 Bình Phụ Xã Sông Lũy 10,00 4.000.000 100.000-150.000 2021-2055 

73 Suối Mây Xã  Bình Tân 10,00 4.000.000 100.000-150.000 2021-2055 

74 Núi Mục Xã  Phan Thanh 15,00 4.950.000 90.000-150.000 2021-2063 

75 Núi Ếch Xã  Bình An 6,10 1.700.000 60.000-100.000 2021-2043 

VII Huyện Tuy Phong   128,91 34.533.067     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   68,91 29.533.067     

76 Vĩnh Hảo Xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong 41,02 20.705.000 300.000-500.000 2021-2063 

77 Núi Tào Xã Phước Thế 7,69 1.992.067 150.000-300.000 2021-2031 

78 Núi Nạng Xã Phong phú 5,20 2.236.000 150.000-300.000 2021-2033 

79 Núi Đất Xã Phong Phú 15,00 4.600.000 200.000-300.000 2021-2044 

b Khu vực đề xuất mới   60,00 5.000.000     
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất dự 

kiến (m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

80 Ga Vĩnh Hảo (2 khu) Xã Vĩnh Hảo 40,00 4.800.000 100.000-200.000 2021-2053 

81 Núi Đất Núi Đất, xã Phong Phú 20,00 200.000 10.000-20.000 2021-2035 

VIII Thị xã La Gi   51,00 19.068.000     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   10,40 3.640.000     

82 Đồi Xương Rồng  Xã Tân Tiến, thị xã La Gi 10,40 3.640.000 100.000 -300.000 2021-2040 

b Khu vực đề xuất mới   40,60 15.428.000     

83 Đồi Xương Rồng Thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến 10,40 3.952.000 100.000 -300.000 2021-2041 

84 Đồi Xương Rồng Thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến 16,00 6.080.000 100.000-300.000 2021-2052 

85 Tân Lý 1 Thôn Tân Lý 1, xã Tân Bình 4,70 1.786.000 50.000 -200.000 2021-2033 

86 Hiệp Thuận Xã Tân Hải 9,50 3.610.000 100.000-300.000 2021-2040 

  Tổng cộng 86 điểm mỏ 2.118,11 410.432.011     

       

3. Danh mục các khu vực, mỏ sét gạch ngói quy hoạch thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

I Huyện Đức Linh    166,00 3.913.728     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   83,00 1.623.728     

1 Sùng Nhơn Xã Sùng Nhơn 28,00 376.320 50.000-80.000 2021-2028 

2 Mê Pu  Xã Mê Pu  40,00 965.408 60.000-80.000 2021-2035 

3 Mê Pu  Xã Mê Pu  15,00 282.000 60.000-80.000 2021-2026 

b Khu vực đề xuất mới   83,00 2.290.000     

4 Sùng Nhơn  Xã Sùng Nhơn  26,00 740.000 60.000-80.000 2021-2032 

5  Đức Chính  Xã Đức Chính  9,00 230.000 60.000-80.000 2021-2025 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

6 Đồng Síp  Đồng Síp, xã Đức Tín  15,00 410.000 60.000-80.000 2021-2027 

7  Đức Tín  Xã Đức Tín  20,00 560.000 60.000-80.000 2021-2029 

8  Vũ Hòa  Xã Vũ Hòa  13,00 350.000 60.000-80.000 2021-2026 

II Huyện Tánh Linh   287,29 6.596.508     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   287,29 6.596.507     

9 Nghị Đức  Xã Nghị Đức  40,00 1.650.041 60.000-80.000 2021-2045 

10 Suối Ba Thê Suối Ba Thê, xã Gia An  30,00 702.470 60.000-80.000 2021-2032 

11 Đồng Bích Liên Đồng Bích Liên, xã Gia An 45,00 993.000 60.000-80.000 2021-2036 

12 Gia An 3 Xã Gia An 8,00 263.200 60.000-80.000 2021-2025 

13 Thôn 1 (2 khu) Thôn 1, xã Gia An 86,15 881.303 50.000-70.000 2021-2036 

14 Thôn 1 Thôn 1, xã Gia An 3,00 23.171 50.000-70.000 2021-2022 

15 Thôn 1  Thôn 1, xã Gia An  6,94 128.338 50.000-70.000 2021-2024 

16  Gia An 2   Xã Gia An  46,26 1.351.021 60.000-80.000 2021-2041 

17 Gia An 5  Xã Gia An  15,00 438.791 80.000-90.000 2021-2027 

18 Thôn 1 Xã Gia An 6,94 165.172 10.000-20.000 2021-2030 

b Khu vực đề xuất mới   0,00 1     

III Huyện Hàm Thuận Nam   349,85 14.984.750     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   349,85 14.984.750     

19 Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 39,70 1.997.184 50.000-100.000 2021-2041 

20 Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 58,50 4.036.605 
100.000-

200.000 
2021-2042 

21 Xã Tân Lập Tân Lập 2, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 35,22 1.551.895 50.000-100.000 2021-2041 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

22 Xã Tân Lập Xã Tân lập,  Hàm Thuận Nam 35,60 1.669.600 40.000-80.000 2021-2049 

23 Xã Tân Lập Xã Tân Lập,  Hàm Thuận Nam 83,33 1.349.556 40.000-80.000 2021-2044 

24 Xã Tân Lập Tân Lập 4, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 70,00 2.890.000 60.000-90.000 2021-2063 

25 Xã Tân Lập Xã Tân Lập , Hàm Thuận Nam 27,50 1.489.910 60.000-100.000 2021-2040 

b Khu vực đề xuất mới   0,00 0     

IV Huyện Hàm Thuận Bắc   54,28 1.525.738     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   20,00 562.000     

26 Xã Hồng Liêm 
Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc 
20,00 562.000 40.000-60.000 2021-2033 

b Khu vực đề xuất mới   34,28 963.738     

27 Hồng Liêm  Xã Hồng Liêm  21,30 599.000 50.000-100.000 2021-2029 

28 Thuận Hòa Xã Thuận Hòa 12,00 337.200 30.000-80.000  2021-2027 

29 Hồng Thái Xã Hồng Thái 0,98 27.538 5.000-10.000 2021-2027 

p Huyện Bắc Bình   175,38 5.062.438     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   123,64 3.614.892     

30 Bình An  Xã Bình An  32,86 255.530 40.000-60.000 2021-2027 

31 Sông Lũy(1) Xã Sông Lũy   85,00 3.227.000 100.000-150.000 2021-2043 

32 Hải Ninh  Xã Hải Ninh  5,78 132.362 10.000-50.000 2021-2026 

b Khu vực đề xuất mới   51,74 1.447.546     

33 Núi Ếch Núi Ếch, xã Bình Tân 6,80 189.720 10.000-50.000 2021-2028 

34 Cà Dây Cà Dây, xã  Hải Ninh 3,80 106.020 4.000-10.000 2021-2032 

35 Hồng Thái Xã  Hồng Thái 1,14 31.806 4.000-10.000 2021-2025 

36  Sông Lũy Xã Sông Lũy 15,00 410.000 10.000-50.000 2021-2035 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 

Dự kiến diện 

tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác  

37  Hải Ninh  Xã Hải Ninh  25,00 710.000 10.000-50.000 2021-2045 

   Tổng cộng 37 điểm mỏ 1.032,80 32.083.162     

(1) Sông Lũy - xã Sông Lũy có Diện tích ban đầu là 100,00 ha (trừ 15 ha có đường dân sinh và đường thủy lợi còn lại 85,00 ha) 

4. Danh mục các khu vực, mỏ vật liệu san lấp quy hoạch thăm dò, khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 

báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

I Huyện Đức Linh   158,33 4.544.660     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   118,95 568.500     

1.  Đồi Bốn Luận Xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh 4,00 120.000 10.000-40.000 2021-2025 

2.  Đồi Bốn Luận Xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh 4,00 120.000 20.000-100.000 2021-2027 

3.  Thôn 2 Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh 3,35 100.500 20.000-100.000 2021-2027 

4.  Đồi Mâm Xôi Xã Đông Hà, huyện Đức Linh 7,60 228.000 20.000-100.000 2021-2033 

5.  Thôn 1  Thôn 1, xã Đa Kai  3,00 81.000 10.000-40.000 2021-2026 

6.  Thôn 9  Thôn 9, xã Ða Kai  29,00 1.040.000 20.000-100.000 2021-2042 

7.  Cầu Sụp  Cầu Sụp, Thôn 2, xã Mê Pu  7,00 189.000 10.000-40.000 2021-2031 

8.  Cầu Sụp  Cầu Sụp, Thôn 2, xã Mê Pu  7,00 220.000 20.000-100.000 2021-2032 

9.  Thôn 3  Thôn 3, xã Đức Chính  3,00 80.000 10.000-40.000 2021-2025 

10.  Thôn 3  Thôn 3, xã Đức Chính  2,50 40.000 20.000-100.000 2021-2023 

11.  Thôn 1A Thôn 1 A, xã Trà Tân 7,50 60.000 20.000-100.000 2021-2024 

12.  Đồi Bốn Luận  Đồi Bốn Luận, xã Đức Hạnh  4,00 240.000 10.000-40.000 2021-2033 

13.  Đồi Sừng Bò  Đồi Sừng Bò, xã Tân Hà  15,00 480.000 20.000-100.000 2021-2045 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 

báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

14.  Đồi Sừng Bò  Đồi Sừng Bò, xã Tân Hà  6,00 80.000 10.000-40.000 2021-2025 

15.  Thôn 1  Thôn 1 xã Nam Chính  3,00 80.000 10.000-40.000 2021-2025 

16.  Thôn 9  Thôn 9, xã Đức Tín  4,00 80.000 10.000-40.000 2021-2025 

17.  Thôn 5  Thôn 5, xã Trà Tân  3,00 80.000 10.000-40.000 2021-2025 

18.   Đông Hà  Xã Đông Hà  6,00 160.000 20.000-50.000 2021-2029 

b Khu vực đề xuất mới  45,38    

19.  Thôn 1   Thôn 1, xã Ða Kai   4,00 108.000 20.000-100.000 2021-2027 

20.  Bàu Sụp  Bàu Sụp, xã Mê Pu  5,00 135.000 20.000-100.000 2021-2028 

21.  Thôn 1A  Thôn 1A, xã Trà Tân  7,30 200.000 20.000-50.000 2021-2031 

22.   Đông Hà  Xã Đông Hà  6,00 160.000 20.000-50.000 2021-2029 

23.  Mũi Tàu Mũi Tàu, xã Đông Hà 9,70 261.900 10.000-50.000  2021-2035 

24.  Cầu Đội 3 Cầu Đội 3, xã Đông Hà 5,70 153.900 10.000-50.000   2021-2029 

25.  Khu vực đồi Con rùa Xã Đức Tín 7,68 207.360 10.000-50.000  2021-2032 

II Huyện Tánh Linh   323,02 11.984.936     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   21,05 1.145.566     

26.  Thôn 4 Xã Suối Kiết, Tánh Linh 9,30 506.366 40.000-100.000 2021-2030 

27.  Đức Thuận 
Xã Đức Thuận và thị trấn Lạc Tánh, 

huyện Tánh Linh 
2,67 145.248  40.000-100.000 2021-2024 

28.  Đồng Me Xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh 2,08 113.152  40.000-100.000 2021-2023 

29.  Đồi Giang 
Thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận, 

huyện Tánh Linh 
7,00 380.800 20.000-100.000 2021-2028 

b Khu vực đề xuất mới   301,97 10.839.370     

30.  Bản 1 Xã La Ngâu 14,00 695.800 10.000-50.000  2021-2033 

31.  Thôn 7 Xã Gia An 24,00 1.192.800     

32.  Thôn 1 Thôn 1, xã Huy Khiêm  1,60 134.000 10.000-50.000   2021-2026 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 

báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

33.  Thôn 2  Thôn 2, xã Đức Bình  4,00 120.000 10.000-40.000 2021-2025 

34.  Tà Pứa  Thôn 5, xã Đức Phú  10,00 280.000 20.000-100.000 2021-2031 

35.  Thôn 2 Xã Đức Phú (sau chợ) 2,60 111.280 10.000-50.000  2021-2025 

36.  Cầu Đỏ Cầu Đỏ, xã Nghị Đức  17,40 560.000 20.000-100.000 2021-2033 

37.  Đồng Me Đồng Me, xã Đức Thuận  17,00 560.000 20.000-100.000 2021-2033 

38.  Đồng Me Đồng Me, xã Đức Thuận  46,00 1.720.000 20.000-100.000 2021-2056 

39.  Đồi Giang Thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận  13,00 440.000 20.000-100.000 2021-2030 

40.  Đồi Giang Thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận  3,70 88.000 20.000-100.000 2021-2023 

41.  Thôn Tà Trang, Xã Đồng Kho 4,00 128.000 10.000-40.000 2021-2026 

42.  Đức Thuận  Xã  Đức Thuận, thị trấn Lạc Tánh  8,30 458.600 20.000-100.000 2021-2031 

43.  Dốc Chăm Thị trấn Lạc Tánh 0,47 15.040 10.000-40.000  2021-2023 

44.  Lạc Hà  Khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh  17,90 596.000 20.000-100.000 2021-2033 

45.  Lạc Hưng Khu phố Lạc Hưng, Lạc Tánh 4,00 160.000 10.000-40.000  2021-2025 

46.  Thôn 4 Xã Suối Kiết 5,00 183.000  10.000-40.000  2021-2025 

47.  Đồi Giang Thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận 13,00 100.000 10.000-40.000   2021-2023 

III Huyện Hàm Tân   726,47 24.996.906     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   185,63 6.821.258     

48.  Sơn Mỹ Xã Sơn Mỹ, Hàm Tân 8,00 320.000 30.000-70.000 2021-2028 

49.  Thôn 2 Thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân 8,00 292.800 30.000-70.000 2021-2027 

50.  Thôn Hàm Thắng Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân 10,36 379.176 30.000-70.000 2021-2029 

51.  Thôn 2 Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân  8,63 315.858 30.000-70.000 2021-2028 

52.  Sông Chùa Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân 6,00 219.600 30.000-70.000 2021-2026 

53.  Sông Chùa 
Thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, 

huyện Hàm Tân 
54,24 1.985.184 30.000-70.000 2021-2061 
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Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 
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(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

54.  Thôn Suối Tứ, Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân 21,40 783.240 30.000-70.000 2021-2037 

55.  Thôn Hàm Thắng Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân 38,00 1.390.800 30.000-70.000 2021-2041 

56.  Tân Hà-Tân Xuân 
Xã Tân Hà, xã Tân Xuân, huyện 

Hàm Tân 
31,00 1.134.600 30.000-70.000 2021-2038 

b Khu vực đề xuất mới   540,84 18.175.648     

57.  Tân Xuân Xã Tân Xuân 3,00 60.000 10.000-40.000 2021-2025 

58.  Đá Mài 1  Đá Mài 1, Xã  Tân Xuân  15,00 337.500 
20.000- 

100.000  
2021-2028 

59.  Suối Giêng Thôn Suối Giêng, xã Tân Đức  4,00 100.000 10.000-40.000 2021-2025 

60.  Thôn 3 (Dốc đồi) Xã Tân Đức 18,00 405.000 10.000-40.000 2021-2035 

61.  Thôn 5 Thôn 5, xã Tân Đức 8,00 180.000 10.000-40.000 2021-2027 

62.  Thôn 5 Thôn 5, xã Tân Đức 26,50 596.250 10.000-40.000  2021-2041 

63.  Núi Bảy Tầng Khu phố 4, TT. Tân Nghĩa 8,30 186.750 10.000-40.000 2021-2028 

64.  Núi Bảy Tầng Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa 10,00 225.000 10.000-40.000  2021-2029 

65.  
Khu phố 5 (đồi Thượng 

Tọa) 
Khu phố 5, thị trấn. Tân Nghĩa 12,50 281.250 10.000-40.000 2021-2031 

66.  
Khu phố 5 (đồi Thượng 

Tọa) 
Khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa 29,30 659.250 10.000-40.000 2021-2043 

67.  Tân Hòa  Thôn Tân Hòa, xã Sông Phan  4,00 100.000 10.000-40.000 2021-2025 

68.  Tân Hòa Thôn Tân Hòa, xã Sông Phan 6,30 226.800 10.000-40.000  2021-2029 

69.  Tân Quang Thôn Tân Quang, xã Sông Phan 12,80 460.800 20.000-100.000 2021-2031 

70.  An Vinh Thôn An Vinh, xã Sông Phan 14,80 532.800 20.000-100.000 2021-2032 

71.  Núi Đất  Núi Đất, thôn 2, xã Sơn Mỹ  49,00 784.000 20.000-100.000 2021-2037 

72.  Hàm Thắng  Thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng  4,00 100.000 10.000-40.000 2021-2025 

73.  Hàm Thắng Thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng 10,70 385.200 10.000-40.000  2021-2034 

74.  Hàm Thắng  Thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng  49,00 2.840.000 50.000-150.000 2021-2045 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 
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(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

75.  Suối Tứ  Suối Tứ, xã Thắng Hải  4,00 100.000 10.000-40.000 2021-2025 

76.  Sông Chùa  Thôn Suối Bang, xã Thắng Hải  54,24 2.071.968 50.000-100.000 2021-2047 

77.  Bàu Giêng  Thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải  30,50 1.165.100 20.000-100.000 2021-2036 

78.  Bàu Giêng  Thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải  8,90 339.980 20.000-100.000 2021-2026 

79.  Sông Chùa  Thôn Suối Bang, xã Thắng Hải  77,00 2.960.000 20.000-100.000 2021-2058 

80.  Núi Đất  Núi Đất, thôn 2, xã Sơn Mỹ  81,00 3.078.000 20.000-100.000 2021-2060 

IV Huyện Hàm Thuận Nam   256,47 7.938.118     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   54,42 2.851.999     

81.  Hàm Cường Xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam 2,60 107.158 30.000-50.000 2021-2025 

82.  Hàm Kiệm 4 Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam 2,80 196.000 30.000-50.000 2021-2028 

83.  Hàm Kiệm  Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam 3,20 90.000 30.000-50.000 2021-2024 

84.  Dân Hiệp Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam 3,00 120.000 30.000-50.000 2021-2025 

85.  Dân Hiệp Xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam 4,00 120.000 30.000-50.000 2021-2025 

86.  Tân Lập B Xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam 2,80 306.179 30.000-50.000 2021-2032 

87.  Thôn Dân Hiệp Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam 8,32 441.792 30.000-50.000 2021-2036 

88.  Tân Thuận Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam 4,00 212.400 20.000-100.000 2021-2029 

89.  Thôn 2 Xã Hàm Cần, Hàm Thuận Nam 3,00 159.300 20.000-100.000 2021-2027 

90.  Thôn Lập Đức Xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam 20,70 1.099.170 20.000-100.000 2021-2040 

b Khu vực đề xuất mới   202,05 5.086.119     

91.  Núi Chóp Vung Xã Hàm Kiệm 74,00 720.000 20.000-100.000 2021-2033 

92.  Dân Bình Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm 2,00 50.200 10.000-20.000  2021-2027 

93.  Dân Hiệp  Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm  10,00 340.000 20.000-100.000 2021-2028 

94.  Dân Hiệp  Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm  14,00 440.000 20.000-100.000 2021-2030 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 

báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

95.  Minh Tiến  Xã Hàm Minh  2,00 50.200 10.000-20.000  2021-2023 

96.  Tân Lập   Xã Tân Lập  2,80 70.280 10.000-40.000 2021-2023 

97.  Tân Lập A  Xã Tân Lập  20,70 708.000 20.000-100.000 2021-2036 

98.   Lập Đức (Lập Phước) Thôn Lập Đức (Lập Phước), xã Tân Lập  4,10 120.000 10.000-40.000 2021-2024 

99.  Tà Mon Thôn Tà Mon, xã Tân Lập 9,67 306.539 20.000-100.000  2021-2028 

100.  Dân Bình (Dân Hiệp ) Thôn Dân Bình (Dân Hiệp), xã Hàm Kiệm  4,10 120.000 10.000-40.000 2021-2024 

101.  Thôn 2  Thôn 2, xã Hàm Cần  10,28 500.000 20.000-100.000 2021-2031 

102.  Phú Thọ  Thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường  5,00 140.000 20.000-100.000 2021-2024 

103.  Minh Thành Thôn Minh Thành, xã Hàm Minh 3,00 105.900 10.000-40.000  2021-2024 

104.  Minh Tiến Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh 30,00 1.059.000 20.000-100.000  2021-2043 

105.  Xã Tân Thuận Xã Tân Thuận 10,40 356.000 20.000-100.000 2021-2029 

V Huyện Hàm Thuận Bắc   403,75 12.367.859     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   154,90 7.832.752     

106.  Hồng Liêm Xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc 20,00 600.000 30.000-100.000 2021-2033 

107.  Thôn 7 Xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc 7,36 700.629 30.000-100.000 2021-2036 

108.  Thôn 5 Xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc 10,00 400.000 30.000-100.000 2021-2029 

109.  Hàm Đức Xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc 7,80 407.716 30.000-100.000 2021-2030 

110.  Thị trấn Phú Long Thị trấn Phú Long,  Hàm Thuận Bắc 9,00 415.409 30.000-100.000 2021-2030 

111.  Thôn 5 Xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc 10,00 527.000  30.000-100.000 2021-2032 

112.  Thôn 6 Xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc 6,50 342.550 30.000-100.000 2021-2028 

113.  Thôn Liêm Thuận (khu 2) Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 34,00 1.791.800 30.000-100.000 2021-2039 

114.  Thôn Liêm Thuận (khu 1) Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 46,60 2.455.820 30.000-100.000 2021-2052 

115.  Hồng Liêm Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 3,64 191.828 30.000-100.000 2021-2024 
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b Khu vực đề xuất mới   248,85 4.535.107     

116.  Phú Thái  Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí  3,00 55.800 10.000-40.000 2021-2025 

117.   Lâm Giang Thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí 5,00 93.000 10.000-40.000 2021-2028 

118.  Lâm Giang Thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí 6,00 111.600 10.000-40.000 2021-2029 

119.  Phú Thái Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí 2,00 37.200 20.000-40.000   2021-2024 

120.  Phú Thái Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí 11,30 210.180 20.000-100.000   2021-2036 

121.  Phú Thái Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí 5,50 102.300 20.000-40.000   2021-2028 

122.  Liêm Thuận Xã Hồng Liêm 121,00 2.250.600  20.000-100.000  2021-2044 

123.  Liêm Thuận Xã Hồng Liêm 10,00 186.000 20.000-100.000   2021-2025 

124.  Hàm Liêm Xã Hàm Liêm 12,00 223.200 20.000-100.000   2021-2029 

125.  Phú Thái   Xã Hàm Trí 8,00 148.800 20.000-40.000   2021-2026 

126.  Phú Thái   Xã Hàm Trí 5,50 102.300 20.000- 60.000   2021-2025 

127.  Lâm Giang Xã Hàm Trí 5,80 107.880 20.000-40.000   2021-2027 

128.  Phú Thái   Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí  11,30 210.180 20.000-100.000 2021-2029 

129.  Lâm Giang Xã Hàm Trí 2,50 46.500  20.000-40.000  2021-2024 

130.  Phú Thái Xã Hàm Trí 3,00 55.800 20.000-40.000   2021-2024 

131.  Thôn 1, 2  Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí 5,00 93.000 20.000-40.000  2021-2026 

132.  Thôn 3 Thôn 3,  xã Hồng Sơn 3,80 70.680  20.000-40.000  2021-2025 

133.  Rồng Thị Núi Thừa, xã Thuận Minh  5,00 140.000 20.000-100.000 2021-2028 

134.   Dân trí Thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa 2,17 42.315 20.000-40.000  2021-2024 

135.  Bình Lâm Thôn Bình Lâm (Trũng Liêm), Hàm Chính 5,46 40.000  20.000-40.000  2021-2023 

136.  Núi Châu Tá Xã Hồng Liêm 6,00 111.600 20.000-40.000  2021-2027 

137.  Ninh Thuận Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính 6,50 40.000  20.000-40.000  2021-2023 

VI Huyện Bắc Bình   336,84 11.217.830     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   22,67 600.755     

138.  Bình Tân Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình 7,50 198.750 10.000-40.000 2021-2031 
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139.  Thôn Suối Nhuôm Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình   3,17 84.005 10.000-40.000 2021-2026 

140.  Hồng Thái Xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình 5,00 132.500 10.000-40.000 2021-2028 

141.  Đông Nam núi Ca Tăng Xã Hài Ninh, xã Phan Điền, huyện Bắc Bình 7,00 185.500 10.000-40.000 2021-2031 

b Khu vực đề xuất mới   314,17 10.617.075     

142.  An Bình An Bình, xã Bình An 2,70 60.750 10.000-40.000 2021-2025 

143.  An Trung An Trung, xã Bình An 2,80 63.000 10.000-40.000 2021-2025 

144.  Tân Bình Tân Bình, xã Sông Bình 28,00 630.000 10.000-40.000 2021-2042 

145.  Tân Bình Tân Bình, xã Sông Bình 25,20 567.000 10.000-40.000  2021-2040 

146.  Tân Bình Tân Bình, xã Sông Bình 25,00 562.500 10.000-40.000 2021-2040 

147.  Thanh Bình Thanh Bình, xã Sông Bình 4,80 108.000 10.000-40.000 2021-2025 

148.  Lương Bình  Lương Bình, thị trấn Lương Sơn  30,00 675.000 10.000-40.000 2021-2044 

149.  Bình Sơn  Bình Sơn,xã Bình Tân  2,97 66.825 500.000 2021-2024 

150.  Bình Thắng   Xã Phan Hòa  20,00 450.000 20.000-100.000  2021-2036 

151.  Đông Nam núi Cà Tăng Xã Hải Ninh và xã Phan Điền 17,50 393.750 10.000-40.000 2021-2035 

152.  Đông Nam núi Cà Tăng Xã Hải Ninh và xã Phan Điền 9,50 213.750 10.000-40.000  2021-2029 

153.  Suối Nhum Suối Nhum, xã Sông Lũy 25,00 500.000 20.000-100.000 2021-2038 

154.  Thôn 1 Thôn 1, Sông Lũy  38,30 880.900 10.000-40.000 2021-2044 

155.  Thái An Xã Hồng Thái  5,00 140.000 20.000-100.000 2021-2026 

156.  Thanh Thịnh Thanh Thịnh, xã Hồng Phong 8,00 100.000 10.000-40.000 2021-2025 

157.  Hồng Chính Thôn Hồng Chính, xã Hoà Thắng  10,80 248.400 10.000-40.000 2021-2030 

158.  Núi Mục Xã Phan Thanh, xã Hải Ninh 20,00 4.000.000 
100.000-

150.000 
2021-2048 

159.  Tấn Mài Tấn Mài, xã Hải Ninh 5,00 115.000 10.000-40.000 2021-2029 

160.  Hải Lạc Hải Lạc, xã Hải Ninh 1,90 43.700 10.000-40.000 2021-2024 

161.  Hải Ninh Xã Hải Ninh 2,40 55.200 10.000-40.000 2021-2025 

162.  Bình Tân  Xã Bình Tân  6,00 138.000 10.000-40.000 2021-2031 
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 

báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

163.  Núi Châu Tá xã Bình Tân  6,00 180.000 10.000-40.000 2021-2030 

164.  Dốc Đá xã Phan Lâm 7,20 172.800 10.000-40.000 2021-2039 

165.  Binh Nhơn thôn Bình Nhơn, xã Bình Tân  10,10 252.500 10.000-40.000 2021-2038 

VII Huyện Tuy Phong   73,68 2.938.243     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   45,67 2.109.460     

166.  Sũng Heo Xã Hòa Minh, Tuy Phong 2,16 108.000 10.000-50.000 2021-2027 

167.  Giếng Chuông Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong 1,95 89.700 20.000-50.000 2021-2026 

168.  Sũng Heo Xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong 2,16 99.360 10.000-50.000 2021-2026 

169.  Hoàng Vũ Xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong 1,90 87.400 10.000-50.000 2021-2024 

170.  Gò Sạn Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong 14,00 644.000 10.000-50.000 2021-2038 

171.  Núi Đất Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong 6,00 276.000 20.000-100.000 2021-2033 

172.  Sũng Heo Xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong 17,50 805.000 10.000-50.000 2021-2042 

b Khu vực đề xuất mới   28,01 828.783     

173.  Gò Sạn Gò Sạn, xã Vĩnh Hảo  15,59 500.000 20.000-100.000 2021-2038 

174.  Núi Đất  Núi Đất, xã Phong Phú  6,00 147.097 10.000-50.000 2021-2029 

175.  Núi Đất  Núi Đất, xã Phong Phú  6,42 181.686 10.000-50.000 2021-2031 

VIII TP. Phan Thiết   15,76 446.195     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   15,76 446.195     

176.  Thôn Thiện Bình Xã Thiện Nghiệp, Tp. Phan Thiết 10,00 215.795 30.000- 100.000 2021-2032 

177.  Thiện Nghiệp Xã Thiện Nghiệp, Tp.Phan Thiết 5,76 230.400  10.000- 50.000 2021-2033 

b Khu vực đề xuất mới   0,00 0     

IX Thị xã La Gi   143,75 6.328.517     

a Mỏ QH trước chuyển tiếp   44,70 3.404.317     
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STT Tên mỏ, khu mỏ Địa điểm khu vực mỏ 
Dự kiến diện tích 

(ha) 

Tài nguyên dự 

báo (m3) 

Công suất 

dự kiến 

(m3/năm) 

Dự kiến thời gian 

khai thác 

178.  Thôn Hiệp Phú Xã Tân Tiến, TX. La Gi 6,00 478.597 10.000-100.000 2021-2045 

179.  Đồi Mít 
Thôn Bình An 2, xã Bình Tân, thị xã 

La Gi 
10,20 771.120 20.000-100.000 2021-2037 

180.  Thôn Tân Lý 1 Xã Tân Bình, thị xã La Gi 18,50 1.398.600 20.000-100.000 2021-2049 

181.  Động Râm Xanh Xã Tân Hải, thị xã La Gi 10,00 756.000 20.000-100.000 2021-2037 

b Khu vực đề xuất mới   99,05 2.924.200     

182.  Bình An 2 Thôn Bình An 2, xã Tân Bình 15,50 100.000 20.000-100.000  2021-2026 

183.  Tân Tiến  Xã Tân Tiến  2,30 209.000 10.000 -40.000 2021-2032 

184.  Tân Tiến  Xã Tân Tiến  3,00 60.000 10.000-40.000 2021-2024 

185.  Hiệp Thuận  Thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải  8,00 560.000 20.000-100.000 2021-2040 

186.  Hiệp Thuận Thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải 3,00 60.000 10.000-40.000  2021-2023 

187.  Động Râm Xanh  Động Râm Xanh, xã Tân Hải  10,00 280.000 20.000-100.000 2021-2031 

188.  Tân Lý 1  Thôn Tân Lý 1, xã Tân Bình  18,50 680.000 20.000-100.000 2021-2044 

189.  Hiệp Phú Hiệp Phú, xã Tân  Tiến  21,75 750.000 20.000-100.000 2021-2046 

190.  Hiệp Thuận Xã Tân Hải 17,00 225.200 20.000-100.000 2021-2029 
  Tổng cộng 190 điểm mỏ 2.438,07 82.763.264     

Ghi chú:  Diện tích, công suất, thời gian khai thác nêu trên chỉ là dự kiến, việc xác định cụ thể sẽ xem xét trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án. Trong quá trình thực hiện, sẽ tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung các mỏ mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo đúng 

quy định. 
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Phụ lục 20 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN  

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

TT Tên Dự án Địa điểm    Ghi chú 

A CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN   

I Lĩnh vực giao thông   

1 Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận) 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện  Hàm 

Tân 

 

2 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B (đoạn qua tỉnh Bình Thuận) Huyện Bắc Bình  

3 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn Phan Thiết - Đồng Nai)  Huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân  

4 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28  Huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết  

5 Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 55  Huyện Hàm Tân, thị xã La Gi  

6 Xây mới Quốc lộ 51C (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận) Huyện Hàm Tân  

7 Nâng cấp tuyến đường sắt quốc gia (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận) Tỉnh Bình Thuận  

8 Đường sắt tốc độ cao (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận) Tỉnh Bình Thuận  

9 Cảng hàng không Phan Thiết   Thành phố Phan Thiết  

II Lĩnh vực năng lượng, cấp điện Tỉnh Bình Thuận  

II.1 Hệ thống truyền tải điện   

1 Các TBA 500 kV, đường dây 500 kV Tỉnh Bình Thuận  

2 Các TBA 220 kV, đường dây 220 kV Tỉnh Bình Thuận  

3 Các TBA 110 kV, đường dây 110 kV Tỉnh Bình Thuận  
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TT Tên Dự án Địa điểm    Ghi chú 

II.2 Các dự án nguồn điện   

1 Điện khí LNG Mũi Kê Gà Huyện Hàm Thuận Nam  

2 Nhiệt điện Vĩnh Tân  III Huyện Tuy Phong  

3 Nhiệt điện LNG Sơn Mỹ I  Huyện Hàm Tân  

4 Nhiệt điện LNG Sơn Mỹ II Huyện Hàm Tân  

5 Các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió, thuỷ điện   Tỉnh Bình Thuận  

III Lĩnh vực thủy lợi 
 

  

1 Dự án xây dựng Hồ chứa nước Ka Pét Huyện Hàm Thuận Nam  

2 Dự án xây dựng hồ chứa La Ngà 3 Huyện Tánh Linh  

IV Văn hoá - xã hội   

1 
Nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia - thành phố Hồ Chí 

Minh (cơ sở II) tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. 
Thành phố Phan Thiết 

 

B CÁC DỰ ÁN KHÁC   

I Lĩnh vực giao thông   

1  

Xây mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến ĐT: 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 

719, 719B, 720, 766, Liên Hương - Phan Dũng - Tà Hoàng, Thuận Hoà - Liên 

Hương 

Huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, 

huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình, huyện 

Tuy Phong, huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh,  

thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 

 

2  Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường ven biển trên địa bàn tỉnh 
Huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết,huyện 

Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 

 

3  
Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường kết nối với Quốc lộ 1, sân 

bay, các tuyến đường tránh QL1, QL28, QL55, ĐT.719...trên địa bàn tỉnh 
Huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, 

huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình, huyện 
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TT Tên Dự án Địa điểm    Ghi chú 

Tuy Phong, huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh,  

thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 

4  

Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường giao thông đô 

thị, đường huyện trọng yếu, đường vào các khu sản xuất, khu du lịch, khu, 

cụm công nghiệp… trên địa bàn tỉnh 

Tỉnh Bình Thuận 

 

5  Các nút giao khác mức với cao tốc 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm 

Tân 

 

6  Nâng cấp cảng biển: Vĩnh Tân, Phan Thiết, Phú Quý  
Huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, huyện 

Phú Quý 

 

7  Xây dựng mới các cảng biển: Kê Gà, Sơn Mỹ Huyện Hàm Thuận Nam, Huyện Hàm Tân  

8  Xây dựng các bến thuyền - bến thuỷ nội địa 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, thành phố 

Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, 

huyện Hàm Tân, huyện Phú Quý 

 

9  Xây dựng các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

10  Xây dựng các bến xe tải: Vĩnh Tân, Phan Thiết Huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết  

11 Trung tâm Logistics sân bay Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  

12 Trung tâm Logistics Bình Thuận Huyện Tuy Phong  

II Lĩnh vực công nghiệp   

1 Khu kinh tế ven biển Tỉnh Bình Thuận  

2 

Các khu công nghiệp quy hoạch (ngoài các KCN đã được thành lập): Tân Đức, 

Tân Đức mở rộng, Sông Bình mở rộng, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II, Khu công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ 

Đông Bắc Phan Thiết - Khu Lê Hồng Phong, KCN phía Nam tỉnh, KCN phía 

Tây Bắc tỉnh.   

Huyện Hàm Tân, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Đức Linh, huyện Tuy Phong 
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TT Tên Dự án Địa điểm    Ghi chú 

3 

Các cụm công nghiệp quy hoạch (Phan Thiết: 2 cụm, La Gi: 4 cụm, Tuy 

Phong: 3 cụm, Bắc Bình: 6 cụm, Hàm Thuận Bắc 5 cụm, Hàm Thuận Nam: 2 

cụm, Hàm Tân 6 cụm, Đức Linh: 9 cụm, Tánh Linh: 7 cụm, Phú Quý: 1 cụm) 

Tỉnh Bình Thuận 

 

4 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh  

5 Các dự án chế biến nông, lâm, thuỷ sản Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh  

6 
Các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị điện - điện tử, linh kiện máy tính, thiết bị 

công nghệ cao. 
Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

 

7 Các dự án sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp ô tô Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh  

8 Các dự án sản  xuất nguyên liệu dệt may, da Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh  

9 Các dự sản xuất linh kiện, thiết bị điện gió, điện mặt trời  Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh  

10 
Các dự án sản xuất hệ thống cấp đông và thiết bị đông phục vụ hoạt động đánh 

bắt hải sản, cơ khí công nghiệp  
Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

 

11 Khu đóng sửa tàu thuyền  Các huyện, thị xã, thành phố ven biển   

12 Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm 

Tân, thị xã La Gi, huyện Đức Linh, huyện Tánh 

Linh, thành phố Phan Thiết 

 

III Dịch vụ, thương mại   

1 Các Trung tâm thương mại/siêu thị  Tỉnh Bình Thuận  

2 Xây dựng tòa nhà Văn phòng   Tỉnh Bình Thuận  

3 Chợ đầu mối nông sản  
Huyện Tuy Phong/huyện Bắc Bình; huyện Hàm 

Thuận Nam/huyện Hàm Tân 

 

4 Chợ đầu mối thủy sản  Thành phố Phan Thiết, huyện Phú Quý  
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5 Trung tâm hội chợ, triển lãm  Thành phố Phan Thiết  

6 Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết  

7 

 

Kho xăng dầu  

 

Khu vực Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam) hoặc 

khu vực giáp với Kho xăng dầu Hòa Phú hiện hữu 

 

8 
Kho khí đốt  

 

Khu vực Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam) hoặc 

khu vực giáp với Kho xăng dầu Hòa Phú hiện hữu 

(huyện Tuy Phong) 

 

9 
Đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới phát triển mạng lưới chợ, hình thành 

một số khu chợ đêm phục vụ du lịch 
Tỉnh Bình Thuận 

 

IV Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản   

IV.1 Thuỷ lợi   

1 

Xây dựng các hồ chứa nước: Cà Tót, Tân Lê, Đá Bạc Thượng, Tà Hoàng, 

Sông Tom, Suối Trâm, Cô Kiều (thượng), Sông Dinh 3 (giai đoạn 2), Sông 

Giang, Sông Giêng, Sông Phan, Đa Khuynh, Tân lập 1, Tân Lập 2, Biển Lạc, 

Măng Tố, Bưng Thị, Suối Nậm (nghiên cứu xây dựng hồ đa mục tiêu Phan Rí 

Thành phục vụ cho công nghiệp titan và cấp nước cho sinh hoạt và các hoạt 

động nông nghiệp) 

Huyện Tuy Phong,  huyện Hàm Thuận Bắc, huyện 

Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Đức 

Linh, huyện Tánh Linh, huyện Bắc Bình 

 

2 
Xây dựng các hồ chứa nước ngọt và nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước huyện 

Phú Quý  
Huyện Phú Quý 

 

3 Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa lớn, vừa và nhỏ toàn tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

4 Xây dựng các đập: Tà Pao, Võ Đắc, Sông Phan  Huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh  

5 Xây dựng các đập ngăn mặn: Sông Luỹ, Sông Phan 
Huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, Hàm Thuận 

Nam, La Gi 

 

6 
Xây dựng các trạm bơm: Phan Lâm - Phan Sơn, Cà Tót, Mê Pu, Hồng Liêm, 

Siềng Giang  

Huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện 

Đức Linh 
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7 
Xây dựng tuyến đường ống nối từ hồ La Ngà 3 - hồ Ka Pét sang khu vực đồi 

cát Phan Thiết - Kê Gà. 

Huyện Tánh Linh, huyện Hàm Tân, huyện Hàm 

Thuận Nam, thành phố Phan Thiết 

 

8 Xây dựng hệ thống kênh chuyển nước, tiếp nước, hệ thống kênh tưới  Tỉnh Bình Thuận  

9 Xây dựng công trình, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Tỉnh Bình Thuận  

10 Xây dựng hệ thống kênh tiêu các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

IV.2 Kè, đê chắn sóng   

1 
Xây dựng các kè sông: Cà Ty, Sông Lòng Sông, Sông Luỹ, Sông Quao, Sông 

Cái, Sông Phan, Sông Dinh, Sông La Ngà  

Thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, huyện 

Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm 

Thuận Nam, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, huyện 

Tánh Linh, huyện Đức Linh 

 

2 

Dự án nạo vét đảm bảo tiêu thoát lũ các sông, suối, tuyến ống xả lũ hồ chứa 

và xây dựng Kè bảo vệ bờ các sông, suối nhỏ qua các khu dân cư, khu du lịch 

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh 

Tỉnh Bình Thuận 

 

3 Dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý Huyện Phú Qúy  

4 

Xây dựng hệ thống đê kè chống sóng, bảo vệ và tôn tạo bãi để giảm tác động 

của biến đổi khi hậu, nước biển dâng và hỗ trợ du lịch biển phát triển tại các 

khu vực bãi biển bị xói lở và Hệ thống đê kè bảo vệ chống xói lỡ bờ biển tại 

các khu dân cư, khu du lịch các huyện, thị xã và thành phố ven biển toàn tỉnh 

Tỉnh Bình Thuận 

 

III.3 Khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, cảng cá   

1 Nâng cấp, mở rộng các Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá: Phú Hài, La Gi Thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi  

2 

Xây dựng các Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá:  Phú Qúy (giai đoạn 2), 

Mũi Né, Phan Rí Cửa, Chí Công, Ba Đăng, Liên Hương, Hồ Lân, Hà Lãng, 

Tân Thành, Hoà Thắng, Bình Thạnh. 

Huyện Phú Quý, thành phố Phan Thiết, huyện Tuy 

Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Nam, 

thị xã La Gi, huyện Hàm Tân 
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3 

Các cảng cá: Mũi Né, Phan Thiết, Phú Quý, La Gi, Phan Rí Cửa, Phú Hải, Chí 

Công, Ba Đăng, Liên Hương, Hồ Lân, Hà Lãng, Tân Thành, Hoà Thắng, Bình 

Thạnh. 

Thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy 

Phong, huyện Bắc Bình, huyện Phú Quý, huyện 

Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Nam 

 

IV.4 Các dự án nông nghiệp công nghệ cao   

1 Hạ tầng vùng sản xuất tập trung nông nghiệp công nghệ cao Tỉnh Bình Thuận  

2 
Dự án vùng phát triển cây thanh long theo hướng ứng dụng công nghệ theo 

quy trình GlobalGAP, VietGAP 
Tỉnh Bình Thuận 

 

3 Dự án đầu tư khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao                             Tỉnh Bình Thuận  

4 Dự án phát triển sản xuất rau, củ, quả an toàn Tỉnh Bình Thuận  

5 
Xây dựng vùng lúa chất lượng cao tại huyện Đức Linh xuất khẩu sang Nhật 

Bản. 
Huyện Đức Linh 

 

6 
Dự án khu phức hợp phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao Sông 

Bình - Bắc Bình  
Huyện Bắc Bình 

 

7 
Mở rộng, nâng cấp Khu sản xuất giống thuỷ sản Chí Công - Tuy Phong thành 

Khu sản xuất giống thuỷ sản công nghệ cao 
Huyện Tuy Phong 

 

8 Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống gia súc, gia cầm Tỉnh Bình Thuận  

IV.5 Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản khác   

1 
Dự án đầu tư, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tại khu khu vực công viên Hùng 

Vương. 
Thành phố Phan Thiết 

 

2 

Đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đầu tư kết cấu hạ 

tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số) 

Tỉnh Bình Thuận 

 

3 Dự án xây dựng Khu bảo tồn biển Cù Lao Câu  Huyện Tuy Phong   

     4 Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển Tỉnh Bình Thuận  
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5 Dự án trồng rừng nguyên liệu giấy Tỉnh Bình Thuận  

6 
Dự án trồng rừng gỗ lớn nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến 

trên địa bàn toàn tỉnh. 
Tỉnh Bình Thuận 

 

7 Dự án mở rộng nuôi thương phẩm và sản xuất giống cá Tầm ở hồ Đa Mi Huyện Hàm Thuận Bắc  

8 Dự án đầu tư Trại giống thuỷ sản nước ngọt Đức Linh - Tánh Linh Huyện Đức Linh, Tánh Linh  

9 Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt tập trung  Tỉnh Bình Thuận  

10 Dự án đầu tư Khu sản xuất tôm bố mẹ nước lợ Phú Quý Huyện Phú Quý  

11 Trồng cây lâu năm, bảo vệ môi trường mỏ Núi Dây Huyện Bắc Bình  

12 

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại dự án bảo vệ, khoanh 

nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý, 

hiếm (nhóm IB, IIB) và thông thường. 

Huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình 

 

13 Trồng cây dược liệu sản xuất trà, thực phẩm chức năng  Huyện Tánh Linh  

V 
Lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang, cơ sở hoả táng, 

nhà tang lễ  
 

 

V.1 Cấp nước   

1 

Xây dựng các nhà máy nước: Vĩnh Hảo, Sông Luỹ, Lương Sơn, Cà Giây, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Liêm - Sông Quao, KCN Đông Bắc Phan Thiết, Suối Đá, 

Hồng Sơn,  Mương Mán, Tân Thắng, Đông Hà, hồ Cà Giang, Đức Bình - Lạc 

Tánh, La Ngâu, Gia An, Bàu Thiêu, Tà Pao, Đông Hà 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm 

Tân, huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh 

 

2 

Nâng cấp các nhà máy nước: Hoà Thắng, Sông Mao,Thuận Bắc, Phú Long, 

Thiện Nghiệp, Bình An, Mương Mán, Tân Lập, Tân Thuận, Tân Nghĩa, Tân 

Minh, Tân Xuân, KCN Hàm Tân - La Gi,  Thuận Nam, Tân Tiến, Măng Tố, 

Lạc Tánh, Mai Anh, Võ Xu, La Gi, Tuy Phong 

Huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, thành 

phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, huyện 

Hàm Tân, huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh, thị 

xã La Gi, huyện Tuy Phong 

 

3 Dự án lọc nước biển thành nước ngọt huyện Phú Quý Huyện Phú Quý  
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4 Xây dựng mới, mở rộng tuyến ống cấp nước các công trình cấp nước hiện hữu Tỉnh Bình Thuận  

5 
Trạm bơm cấp I và tuyến ống nước thô từ công trình thuỷ lợi về nhà máy nước 

hiện hữu  
Tỉnh Bình Thuận 

 

6 

 Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cho các điểm dân cư nông thôn, các 

cụm công nghiệp, khu du lịch độc lập và các khu vực có kế hoạch đầu tư kết 

cấu hạ tầng để hình thành đô thị trong giai đoạn 2031 – 2050 

Tỉnh Bình Thuận 

 

V.2 Thoát nước, xử lý chất thải   

1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Long                                                                      Huyện Hàm Thuận Bắc  

2 

Xây dựng các hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải: Liên Hương, Phan 

Rí Cửa, Vĩnh Tân, Chợ Lầu, Lương Sơn, Ma Lâm, Phan Thiết, Thuận Nam, 

Tân Nghĩa, Sơn Mỹ, Tân Minh, La Gi, Lạc Tánh, Võ Xu, Đức Tài, Phú Quý, 

cụm CN Đông Hà. 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm 

Thuận Nam, huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, huyện 

Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Phú Quý 

 

3 
Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải các khu du lịch: Hàm Tiến, Tiến Thành, 

Mũi Né-Suối nước, La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong 

Thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Hàm 

Tân, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình, 

huyện Tuy Phong 

 

4 Xây dựng các trạm xử lý nước thải 

Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm  Thuận Nam, thị xã La Gi, 

huyện Tánh Linh, huyện Đức Linh, huyện Hàm 

Tân, huyện Phú Quý 

 

5 
Nâng cấp, mở rộng các hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải trên địa 

bàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

6 
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các khu, cụm 

công nghiệp và làng nghề 
Tỉnh Bình Thuận 

 

7 

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại các khu du lịch, các khu 

vực có kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng để hình thành đô thị trong giai đoạn 

2031 – 2050 và các điểm dân cư nông thôn tập trung 

Tỉnh Bình Thuận 
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8 
Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn du lịch tại các bãi tắm 

công cộng trên địa bàn tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

9 Xây dựng các khu xử lý rác thải Tỉnh Bình Thuận  

10 Khu xử lý chất thải rắn nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong  

11 Các dự án xử lý rác thải y tế Tỉnh Bình Thuận  

12 Các bãi chôn lấp rác thải Tỉnh Bình Thuận  

13 
Dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường hướng tới đóng cửa Bãi rác 

Bình Tú 
Thành phố Phan Thiết 

 

V.3 Xây dựng nghĩa trang, cơ sở hoả táng, nhà tang lễ   

1 Xây dựng mới, mở rộng các nghĩa trang, nghĩa địa 

Thị xã La Gi, huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, 

huyện Hàm Thuận Bắc,  huyện Hàm Tân, huyện 

Đức  Linh 

 

2 Xây dựng nhà hoả táng 
Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình, huyện Hàm 

Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam 

 

3 Xây dựng nhà tang lễ Thành phố Phan Thiết  

VI Lĩnh vực xây dựng, đô thị, khu dân cư    

1 
Các dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn 

tỉnh  
Tỉnh Bình Thuận 

 

2 Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thành phố Phan Thiết  

3 
Dự án Khu dân cư thương mại khu vui chơi giải trí tổng hợp trên trục đường 

Võ Nguyên Giáp 
Thành phố Phan Thiết 

 

4 Khu đô thị ven sông Nam Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  

5 Dự án khu đô thị sân bay Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  
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6 Dự án Khu đô thị biển Thành phố Phan Thiết  

7 Dự án Khu đô thị Bắc Kênh thoát lũ Thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc  

8 Dự án mở rộng khu dân cư Bắc Xuân An Thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc  

9 Dự án Khu dân cư đô thị Hàm Kiệm -Tiến Thành Huyện Hàm Thuận Nam, Thành phố Phan Thiết  

10 
Dự án Khu đô thị phức hợp trí tuệ nhân tạo-thể thao-giáo dục và giải trí quốc 

tế 
Huyện Hàm Thuận Nam 

 

11 Dự án Khu Quảng trường biển - đô thị Đồi Dương Bình Tân Thị xã La Gi  

12 Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết Thành phố Phan Thiết  

13 Các dự án nhà ở xã hội  Tỉnh Bình Thuận  

14 Các dự án đền bù tạo quỹ đất sạch đấu giá Tỉnh Bình Thuận  

15 Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại II Thành phố Phan Thiết  

16 Các dự án hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

VII Lĩnh vực thông tin truyền thông; khoa học và công nghệ   

1 Xây dựng Chính quyền số Tỉnh Bình Thuận  

2 Xây dựng đô thị thông minh Tỉnh Bình Thuận  

3 Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông minh Tỉnh Bình Thuận  

4 Phát triển hạ tầng số Tỉnh Bình Thuận  

5 Dự án ngầm hóa hệ thống cung cấp năng lượng và thông tin Tỉnh Bình Thuận  

6 Xây dựng khu công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Huyện Hàm Thuận Nam  

7 Các dự án phát triển kinh tế số, hạ tầng số. Tỉnh Bình Thuận  

8 Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận Tỉnh Bình Thuận  
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9 Phát triển hạ tầng mạng 5G Tỉnh Bình Thuận  

10 Ngầm hoá hạ tầng mạng cáp viễn thông và cung cấp năng lượng Tỉnh Bình Thuận  

11 
Dự án cụm liên kết ngành khoa học - công nghệ cao gắn với  đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bình Thuận 
Huyện Hàm  Thuận Nam 

 

12 Dự án Khu công nghệ cao Huyện Hàm Thuận Bắc  

13 
Nâng cao năng lực Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ 
Thành phố Phan Thiết 

 

14 Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Phan Thiết  

  VIII Lĩnh vực Văn hoá, Thể dục, Thể thao và Du lịch   

VIII.1 Văn hoá, Thể dục, Thể thao    

1 Xây dựng Bảo tàng tỉnh Thành phố Phan Thiết  

2 Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết  

3 

Tu bổ, tôn tạo các di tích, đình làng, bảo tàng, văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận (đình làng và Dinh Ông Cô, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, 

Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm Bắc Bình,  nhà làm việc và nhà trưng bày 

Bào tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận…) 

Các huyện, thị xã, thị trấn, thành phố - Tỉnh Bình 

Thuận 

 

4 
Đầu tư hạ tầng đảm bảo kết nối số các thư viện cấp huyện với thư viện cấp 

tỉnh 
Tỉnh Bình Thuận 

 

5 Xây dựng mới sân vận động tỉnh Thành phố Phan Thiết  

6 Xây dựng mới Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Tỉnh Bình Thuận  

7 Trung tâm thể dục thể thao mới (phía Tây) Thị xã La Gi  

   8 
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. 
Huyện Tánh Linh 
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9 Sân vận động trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Bắc  

10 Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống bể bơi các huyện, thị xã, thành phố Tỉnh Bình Thuận  

11 
Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình thiết chế văn hoá, thể thao 

và các di tích lịch sử văn hóa 
Tỉnh Bình Thuận 

 

VIII.2 Du lịch   

1 Cổng chào khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận   Thành phố Phan Thiết  

2  Xây dựng Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng  Thành phố Phan Thiết  

3 
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 
Huyện Tuy Phong 

 

4 Dự án Khu sân Golf và biệt thự Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam  

5 Khu đô thị du lịch, nghệ thuật, văn hoá và thể thao Huyện Hàm Thuận Nam  

6 Khu đô thị du lịch Mice và Wellness Tỉnh Bình Thuận  

7 
Đầu tư xây dựng mới 4-5 sân Golf ở thị xã La Gi và các huyện: Bắc Bình; 

Hàm Thuận Nam; Hàm Tân; Hàm Thuận Bắc. 

Thị xã La Gi; huyện Bắc Bình; huyện Hàm Thuận 

Nam; huyện Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

8 
Dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Safari (Rừng Dầu - 

Hồng Liêm) 
Huyện Hàm Thuận Bắc và Huyện Bắc Bình 

 

9 Khu du lịch Hàm Thuận-Đa Mi Huyện Hàm Thuận Bắc  

10 Khu du lịch Sông Quao Huyện Hàm Thuận Bắc  

11 Khu vui chơi giải trí tổng hợp trên trục đường Võ Nguyên Giáp Thành phố Phan Thiết  

12 Khu du lịch Ngãnh Tam Tân - Dinh Thầy Thím Thị xã La Gi  

13 Khai thác du lịch tại các điểm du lịch sinh thái Tà Kóu, Thác Bà Huyện Hàm Thuận Nam, huyện Tánh Linh  

14 Khu du lịch cao cấp Phú Quý Huyện Phú Quý  
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15 Khu du lịch Thuận Quý- Tiến Thành Huyện Hàm Thuận Nam  

16 Khu du lịch thể thao biển Biển Gò Đình Huyện Hàm Thuận Nam  

17 Dự án đô thị phức hợp làng thế vận hội mùa hè và các khu thể dục thể thao Tỉnh Bình Thuận  

18 Dự án đô thị phức hợp Trung tâm triển lãm Quốc tế (phục vụ du lịch MICE) Tỉnh Bình Thuận  

19 Dự án đô thị phức hợp giáo dục và đào tạo, điểm đến cho Summer Camp Tỉnh Bình Thuận  

     20 Dự án đô thị phức hợp thung lũng Silicon về trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số Tỉnh Bình Thuận  

IX Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội   

1 Mở rộng, nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Thành phố Phan Thiết  

2 Xây dựng bệnh viện Sản Nhi Thành phố Phan Thiết  

3 Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khoẻ kết hợp nghỉ dưỡng Tỉnh Bình Thuận  

4 Bệnh viện Tim mạch chất lượng cao  Thành phố Phan Thiết  

5 Xây dựng Trung tâm y tế chuyên ngành Thị xã La Gi  

6 Bệnh viện Quân y 175 tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam  

7 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thành phố Phan Thiết  

8 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Kiểm nghiệm Thành phố Phan Thiết  

9 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Pháp y Thành phố Phan Thiết  

10 Nâng cấp, mở rộng Trung tâm giám định y khoa Thành phố Phan Thiết  

11 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Huyện Đức Linh  

12 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận Huyện Bắc Bình  

13 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi Thị xã La Gi  

    14 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Thành phố Phan Thiết  
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15 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Thành phố Phan Thiết  

16 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Da liễu Thành phố Phan Thiết  

17 Nâng cấp, mở rộng các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Tỉnh Bình Thuận  

18 Các Phòng khám đa khoa khu vực Tỉnh Bình Thuận  

19 Nâng cấp Trạm Y tế các xã, phường trên toàn tỉnh Bình Thuận Tỉnh Bình Thuận  

20 
Thu hút các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Phòng khám đa khoa tư nhân ở 

các huyện, thị xã, thành phố 
Tỉnh Bình Thuận 

 

21 Cơ sở 2- Cơ sở điều trị nghiện ma túy Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc  

22 Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công Thành phố Phan Thiết  

23 Thu hút xã hội hoá, kêu gọi đầu tư các dự án bảo trợ xã hội, cai nghiện ma tuý Tỉnh Bình Thuận  

X Lĩnh vực giáo dục và đào tạo   

1 Xây dựng trường Đại học Tỉnh Bình Thuận  

2 Trường Cao đẳng Bình Thuận Thành phố Phan Thiết  

3 
Nâng cấp trường Trung cấp Bách khoa miền Nam thành trường cao đẳng Bách 

khoa miền Nam. 
Thành phố Phan Thiết 

 

4 
Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 
Các huyện, thị xã, thành phố 

 

5 
Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình trường học trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận 
Các huyện, thị xã, thành phố 

 

XI Lĩnh vực Quốc phòng - An Ninh   

1 Xây dựng doanh trại Hải đội Dân quân thường trực Thành phố Phan Thiết  

2 Trung tâm huấn luyện bảo vệ sức sống tàu Hải đội Dân quân thường trực Thành phố Phan Thiết  
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3 Sở Chỉ huy thống nhất  Thành phố Phan Thiết  

4 

Xây dựng doanh trại bảo đảm huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị, kết hợp 

bố trí cho nhân dân ăn ở tập trung trong phòng chống bão, thảm họa thiên tai, 

dịch bệnh (giai đoạn 1) 

Thành phố Phan Thiết 

 

5 Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Tân/ Đồn Biên phòng Liên Hương Huyện Tuy Phong  

6 Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý Huyện Phú Quý  

7 Xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại công an 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã  Tỉnh Bình Thuận  

8 
Kho vật chứng và kho tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thuộc 

Công an tỉnh 
Thành phố Phan Thiết 

 

9 Lắp đặt các trụ chữa cháy Tỉnh Bình Thuận  

10 
Trụ sở làm việc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các 

huyện, thị xã, thành phố 
Tỉnh Bình Thuận 

 

Ghi chú: Về địa điểm cụ thể, quy mô, diện tích đất sử dụng, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ 

được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu 

tư của từng thời kỳ. Trong quá trình thực hiện, sẽ tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh trong từng thời kỳ để đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo đúng quy định. 
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Phụ lục 21 

DANH MỤC BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH THUẬN  

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số 5258/TTr-KHĐT ngày 30 tháng12 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Tên bản đồ Tỷ lệ 

1  Bản đồ vị trí địa lý và mối quan hệ của tỉnh trong vùng và cả nước 1:100.000 

2  Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên 1:100.000 

3  Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội 1:100.000 

4  
Bản đồ hiện trạng phân bố dân cư, hệ thống đô thị và điểm dân cư 

nông thôn 

1:100.000 

5  Bản đồ hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 1:100.000 

6  Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng 1:100.000 

7  Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật  1:100.000 

8  Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội 1:100.000 

9  Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn 1:100.000 

10  Bản đồ phân vùng và tổ chức không gian phát triển  1:100.000 

11  Bản đồ xây dựng vùng liên huyện 1:100.000 

12  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 1:100.000 

13  Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 1:100.000 

14  Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học 1:100.000 

15  
Bản đồ định hướng phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi                

khí hậu 

1:100.000 

16  Bản đồ quy hoạch tỉnh 1:100.000 

17  Bản đồ xây dựng vùng huyện 1:100.000 

18  Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện 1:100.000 

19  Bản đồ hiện trạng và định hướng phát triển các khu vực trọng điểm 1:100.000 
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