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BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý về Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Kính gửi: Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 32 Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận là cơ quan lập 

quy hoạch tỉnh, đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lấy 

ý kiến, đồng thời trực tiếp lấy ý kiến góp ý đối với Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh). Trên cơ 

sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân đối với 

quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp 

ý như sau: 

I. Tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý đối với Quy hoạch tỉnh 

Bình Thuận thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050 

Căn cứ quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định có liên quan, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 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 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, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 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 
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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 Bình Thuận 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 tỉnh theo yêu cầu. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý như sau: 

1. Giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; ý kiến của 26 cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh; 10 đơn vị 

hành chính cấp huyện, 5 cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, 7 hội, hiệp hội ngành nghề; ý 

kiến tham gia góp ý của 1 trường đại học, 11 doanh nghiệp và các góp ý qua Cổng 

thông tin điện tử tỉnh. Sau khi tiếp nhận các văn bản góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã chuyển đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoàn chỉnh Quy hoạch 

tỉnh.  

Hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung Quy hoạch tỉnh. Các ý kiến tham 

gia góp ý chủ yếu tập trung đánh giá làm rõ hơn về hiện trạng phát triển tỉnh, làm 

rõ các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; làm rõ đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức; bổ sung các ý tưởng phát triển, góp ý những vấn cụ thể về phát 

triển ngành, lĩnh vực, địa bàn lãnh thổ, các dự án đầu tư… Toàn bộ các ý kiến góp 

ý đã được nghiên cứu, tiếp thu, thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh; xin ý kiến chỉ 

đạo của Tỉnh ủy và chọn lọc bổ sung, hoàn thiện quy hoạch.  

2. Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

các địa phương có liên quan về Quy hoạch tỉnh 

Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản 

của 20 Bộ và cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ1, của 10 tỉnh, thành phố có liên 

 
1 (1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (2) Bộ Tài chính; (3) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (4) Bộ Công thương; (5) Bộ Giao 

thông vận tải; (6) Bộ Xây dựng; (7) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (8) Bộ Giáo dục và Đào tạo; (9) Bộ Y tế; (10) Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; (11) Bộ Khoa học và Công nghệ; (12) Bộ Thông tin và Truyền thông; (13) Bộ Nội vụ; (14) Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; (15) Bộ Tư pháp; (16) Ngân hàng Nhà nước; (17) Thanh tra Chính phủ; (18) Bộ Công an; (19) Bộ 

Quốc phòng; (20) Bộ Ngoại giao. 
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quan2. 

2.1. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện lỗi 

kỹ thuật soạn thảo, sửa lỗi chính tả, trình bày và thống nhất số liệu giữa các 

mục,...  

Giải trình, tiếp thu: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng hợp Quy hoạch 

tỉnh và các tài liệu liên quan.  

2.2. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy 

hoạch giai đoạn trước 

Giải trình, tiếp thu: Nội dung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 

giai đoạn trước, khi xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, đã được Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thực hiện tại Báo cáo rà soát, đánh giá quy hoạch thời kỳ trước. Báo 

cáo này là một trong những tài liệu để làm căn cứ lập quy hoạch và được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. Do đó, tại báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh không đề cập, 

để dành thời lượng cho các nội dung nghiên cứu theo quy định tại điều 28, Nghị 

định số 37/2019/NĐ-CP.  

2.3. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp với các quy hoạch 

cấp trên (bao gồm các quy hoạch đã được phê duyệt, đang trong quá trình dự 

thảo) 

Giải trình, tiếp thu: Trong quá trình lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã yêu cầu các đơn vị tư vấn nghiên cứu các nội dung quy hoạch cấp trên có liên 

quan đến tỉnh, bao gồm các quy hoạch đã được phê duyệt, đang trong quá trình 

dự thảo để cập nhật, cụ thể hoá trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, 

phù hợp với nội dung các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. 

2.4. Đối với các ý kiến khác đề nghị bổ sung, làm rõ những nội dung cụ 

thể của Quy hoạch tỉnh 

Giải trình, tiếp thu: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cùng đơn vị tư vấn nghiên 

cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh, đồng thời, giải trình làm 

rõ những nội dung trong Quy hoạch tỉnh (Đính kèm Phụ lục 1: Nội dung cụ thể 

tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ý kiến của các địa phương 

trong vùng và liền kề đối với Quy hoạch tỉnh).  

3. Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về 

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Quy hoạch tỉnh 

 
2 (1) UBND tỉnh Ninh Thuận; (2) UBND tỉnh Lâm Đồng; (3) UBND tỉnh Đồng Nai; (4) UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (5) 

UBND tỉnh Khánh Hòa; (6) UBND tỉnh Phú Yên; (7) UBND tỉnh Bình Định; (8) UBND tỉnh Quảng Ngãi; (9) UBND tỉnh 

Quảng Nam; (10) UBND thành phố Đà Nẵng. 
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Tại Công văn số 4089/BTNMT-TCMT ngày 18/7/2022, ngoài những nội 

dung đạt được đối với báo cáo ĐMC của Quy hoạch tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có ý kiến về một số nội dung cần bổ sung làm rõ, chỉnh sửa, hoàn thiện 

báo cáo ĐMC.  

Các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo đánh giá môi trường 

chiến lược (ĐMC) đã được đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐMC nghiên cứu tiếp thu 

đầy đủ, hoàn thiện (Đính kèm Phụ lục 2: Nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến 

của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược). 

Đối với các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung bảo vệ môi 

trường trong dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh, đã được đơn vị tư vấn lập 

Quy hoạch tỉnh tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh.  

II. Kiến nghị  

Sau khi tiếp nhận các ý kiến của các tổ chức, cơ quan tham gia góp ý Quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, nghiên cứu tiếp thu, giải trình 

đầy đủ; đồng thời chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến lược. Các nội dung góp ý và Báo cáo tiếp thu, giải trình đã 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Đến nay, dự thảo Quy hoạch tỉnh đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên 

cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý và đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch tỉnh.  

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý về dự thảo Quy 

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

và Đầu tư tỉnh Bình Thuận kính báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh./.  

 

  

Nơi nhận:                                                                              
- Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh;  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- UBND tỉnh (b/c);  

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KH Hoàng.(2). 

 

                                                  GIÁM ĐỐC 

VV LLL  

 

 

 

 Lê Ngọc Tiến 
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PHỤ LỤC 1 

Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các 

địa phương trong vùng và liền kề đối với Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Kèm theo Báo cáo số 5261/BC-SKHĐT ngày 30/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận) 

 

I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ TIẾP THU   

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với đơn vị tư vấn và 

các cơ quan liên quan để nghiêm túc rà soát, nghiên cứu các ý kiến góp ý; đã tiếp 

thu những ý kiến liên quan đến các nhóm vấn đề chính và điều chỉnh, bổ sung vào 

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

gồm: 

- Điều chỉnh, cấu trúc lại Báo cáo Quy hoạch tỉnh tuân thủ theo quy định tại 

Điều 27 Luật Quy hoạch 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019. Nội dung chính 

của báo cáo gồm ba phần: (1) Phần mở đầu; (2). Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Các phụ lục. 

- Cập nhật, bổ sung cơ sở pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan vào phần căn cứ lập quy hoạch theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa 

phương. 

- Tiếp thu việc cập nhật, bổ sung số liệu, thông tin đánh giá hiện trạng phát 

triển các ngành, lĩnh vực như khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, phát triển nông 

nghiệp, lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, hiện trạng phát triển và phân bố đô 

thị và nông thôn; môi trường… 

- Đã cập nhật các thông tin của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành 

(Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch mạng lưới đường bộ, ...) đảm bảo tính thống 

nhất, liên kết, đồng bộ giữa các quy hoạch, ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.  

- Đã làm rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh và những hạn chế, thách thức đối 

với phân bố, sắp xếp không gian các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội - môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

- Đã rà soát, sàng lọc và tổng hợp danh mục dự án rút gọn để đưa vào dự 

thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, đã tính toán, cân 

đối nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án trong phạm vi sử dụng đất đã 

được phân bổ theo Quyết định 326/QĐ-TTg. 

- Về định hướng phân bố không gian phát triển công nghiệp: đã rà soát định 

hướng quy hoạch không gian phạm vi phát triển hạ tầng năng lượng và cấp điện 

(trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi khu vực biển Bình Thuận) phù hợp với 

quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đảm bảo hiệu quả, không ảnh hưởng đến 
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thực trạng và quy hoạch phát triển cảng biển cũng như các hoạt động hàng hải tại 

khu vực. 

- Đã rà soát, tiếp thu và đảm bảo tính tích hợp, đồng bộ về: phương hướng 

phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; lựa chọn phương án tổ chức 

hoạt động kinh tế - xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị; phương án phát 

triển mạng lưới giao thông, phương án phát triển mạng lưới điện, phương án phát 

triển, phương án phát triển mạng lưới viễn thông, phương án phát triển mạng lưới 

thủy lợi, cấp nước, phát triển các khu xử lý chất thải và nước thải; phương án phát 

triển kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương 

án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử 

dụng tài nguyên và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉnh sửa, bổ sung, chính xác hóa các số liệu, thông tin trong dự thảo Báo 

cáo quy hoạch. 

- Đã rà soát, tiếp thu và hoàn thiện theo các ý kiến góp ý về thể thức và lỗi 

chính tả, lỗi kỹ thuật trong dự thảo. 

- Đồng thời, đã tiếp thu một số ý kiến quan trọng của một số Bộ như sau: 

1. Tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

- Các ý kiến góp ý đối với hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng các mỏ, 

các nhóm khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận; ý kiến liên quan đến Quy hoạch khai thác bảo vệ tài nguyên nước, Bảo vệ 

môi trường và đa dạng sinh học; ý kiến góp ý liên quan đến bản đồ nền thông tin 

địa lý quốc gia; kiến góp ý đối với một số bản đồ (hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15); các 

ý kiến liên quan đến mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, các giải pháp ứng phó 

với biến đổi khí hậu nhằm đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050…: Tư vấn 

đã tiếp thu, bổ sung làm rõ các nội dung tương ứng trong dự thảo Báo cáo. 

- Về đề nghị phân tích, đánh giá những tồn tại, ưu điểm của việc sử dụng đất: 

chi tiết về nội dung này được trình bày trong báo cáo đề xuất về sử dụng đất; và 

đã được tiếp thu, bổ sung vào báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh. 

2. Tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  

- Ý kiến đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện thêm một số nội dung như: (i) Đánh 

giá, phân tích làm nổi bật những nét đặc trưng, đặc thù của tỉnh; (ii) Xác định cụ 

thể đủ những tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước cần được nghiên cứu giải quyết 

trong thời kỳ mới; (iii) Rà soát, xem xét và lựa chọn các ngành quan trọng trong 

thời kỳ quy hoạch; (iv) Trích dẫn các bảng biểu trong Phụ lục vào các nội dung 

trong báo cáo quy hoạch; (v) Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ trích dẫn nguồn 

chính thống của các số liệu trong Báo cáo quy hoạch; ý kiến đề nghị bổ sung phân 

tích các yếu tố, điều kiện của vùng, quốc gia, quốc tế tác động đến phát triển của 
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tỉnh (các yếu tố quốc tế như chuyển dịch về địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu, 

chuyển dịch đầu tư, toàn cầu hóa và liên kết kinh tế, đầu tư, thương mại thế, chiến 

tranh Nga-Ukraina... quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng...: 

Báo cáo tiếp thu và bổ sung hoàn thiện thêm.  

- Về ý kiến đề nghị nghiên cứu dự báo một số yếu tố như: khí hậu, tài nguyên, 

nguồn nhân lực, diễn biến thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh...: Về cơ 

bản trong báo cáo Quy hoạch đã có trình bày các dự báo dựa trên cơ sở kịch bản 

biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật và công bố năm 2020; 

bổ sung các biểu đồ, sơ đồ cơ cấu kinh tế; phân tích về PCI; đề nghị phân tích rõ 

thêm về thực trạng phát triển ngành nông lâm nghiệp, thủy sản;công nghiệp - xây 

dựng và dịch vụ; phân tích bổ sung thực trạng phát triển doanh nghiệp…  nội dung 

này đã được tiếp thu, hoàn thiện trong Báo cáo Quy hoạch. 

- Về các ý kiến đề nghị bổ sung một số thông tin về y tế, khoa học và công 

nghệ, văn hóa - thể thao; rà soát đánh giá bổ sung hiện trạng và tiềm năng đất đai 

cho phát triển các ngành/lĩnh vực mũi nhọn; rà soát sự trùng lặp số liệu trong các 

bảng 28, 29 phụ lục IIB; đề nghị đánh giá tính hợp lý và hiệu quả sử dụng các loại 

đất để có cơ sở xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cho thời kỳ 

mới… Báo cáo đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và một số số liệu chi tiết trình 

bày tại phụ lục kèm theo Báo cáo Quy hoạch.  

- Tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung liên quan các ý kiến đề nghị 

đánh giá bổ sung về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp về phân bố 

không gian, kết nối với kết cấu hạ tầng quốc gia; ý kiến đề nghị nghiên cứu đánh 

giá thêm về thực trạng phát triển hạ tầng xã hội (chất lượng, khả năng đáp ứng; 

sự phù hợp của việc phân bổ không gian phát triển hạ tầng xã hội…); các ý kiến 

khác liên quan đến vấn đề thực trạng bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, 

khoáng sản…; ý kiến đề nghị phân tích theo bảng ma trận SWOT; ý kiến góp ý 

đối với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; ý kiến góp ý đối với xác định các nhiệm vụ 

trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá: Nghiên cứu những tồn tại, hạn chế 

và những “điểm nghẽn” chính, đưa ra những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần 

giải quyết trong thời kỳ quy hoạch... 

- Về phương án phát triển mạng lưới thủy lợi; phương án phát triển hạ tầng 

cấp, thoát nước; nghiên cứu bổ sung phương án phát triển hệ thống hạ tầng nghĩa 

trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh: các nội dung trên đã được bổ 

sung và cập nhật theo góp ý.   

- Về phát triển một số lĩnh vực hạ tầng xã hội (giáo dục phổ thông, hạ tầng 

cơ sở trợ giúp xã hội): đã tiếp thu và bổ sung tại phần Hạ tầng xã hội. 

- Về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; khai thác, sử dụng, 

bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; 
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phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu: Báo cáo đã tiếp thu và rà 

soát cập nhật. 

- Tiếp thu và nghiên cứu bổ sung các ý kiến góp ý về giải pháp và nguồn lực 

thực hiện quy hoạch; giải pháp triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông 

tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý phát triển đô thị; ý kiến đối với bản đồ, cơ sở dữ 

liệu về quy hoạch: Báo cáo Quy hoạch tiếp thu và làm rõ phương án và nguyên 

tắc sử dụng vốn ngân sách nhà nước; làm rõ thêm các giải pháp thu hút nguồn lực 

xã hội và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và bản đồ theo quy định hiện hành. 

3. Về ý kiến của Bộ Công Thương 

 - Về ý kiến đề nghị rà soát, thống nhất các số liệu báo cáo về hiện trạng 

diện tích đất CCN; làm rõ cơ sở đề xuất Phương án phát triển CCN giai đoạn 

2021- 2030 và rà soát, thống nhất số liệu tổng diện tích đất CCN quy hoạch đến 

năm 2030. Liên danh tư vấn đã làm việc với Sở Công Thương và Sở Tài nguyên 

và Môi trường để thống nhất số liệu về đất cụm công nghiệp.     

- Đối với phương hướng phát triển ngành năng lượng đề nghị rà soát, thống 

nhất nội dung về mục tiêu, định hướng phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận, phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước: đã tiến hành 

rà soát: Tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa tại mục 3.2.2.d Mục tiêu phát triển kết cấu 

hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung phương hướng phát triển đường dây 110 kV liên 

kết giữa các trạm 110kV và liên kết với các tỉnh khác, các xuất tuyến 110kV sau 

trạm 220kV để cấp điện cho tỉnh; xem xét, bổ sung các công trình điện trong danh 

mục dự án lưới điện 110kV. Đối với danh mục nguồn điện và lưới điện 500kV, 

200kV đề nghị bổ sung: “sẽ được chuấn xác và thực hiện theo Quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch 

điện VIII); bổ sung bảng tổng hợp nhu cầu điện (công suất, điện năng) của tỉnh 

các giai đoạn theo từng thành phần phụ tải: Tiếp thu và bổ sung tại mục 1.2.2 Định 

hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng năng lượng, cấp điện 

- Tại bảng 44. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất theo đơn vị hành chính cấp 

huyện (trang 535) đề nghị bổ sung số liệu đất Cụm công nghiệp: Đã rà soát, tiếp 

thu, hoàn thiện.  

4. Về ý kiến của Bộ Xây dựng 

- Đã tiếp thu, bổ sung phương án phát triển định hướng đầu tư xây dựng 

nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh. 

- Đã nghiên cứu lồng ghép các nội dung phát triển đô thị tăng trưởng xanh, 

phát triển đô thị thông minh bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

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



9 

 

có cơ sở triển khai thực hiện; tập trung đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện phân 

loại đô thị theo từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát 

triển đô thị đã được phê duyệt. 

5. Về ý kiến của Bộ Giao thông vận tải 

- Về số liệu thống kê: đã rà soát, cập nhật theo mốc thời gian phù hợp với 

quy định của Luật Quy hoạch.  

- Tiếp thu và điều chỉnh mục tiêu phát triển đường bộ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050: “Nâng cấp mở rộng hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh đạt 

tiêu chuẩn đường cấp I, tối thiểu đạt cấp III” thành “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”.  

- Tiếp thu các ý kiến góp ý về mục tiêu cụ thể đến năm 2030 (trang 473); về 

nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường hàng không - giai đoạn đến 

năm 2050 (trang 475), điều chỉnh số liệu hành khách đường hàng không đến năm 

2050 là 3 triệu hành khách.  

- Về nội dung quy hoạch liên quan đến cảng cạn và bản đồ phương án phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông: Đã tiếp thu, không sử dụng từ “cảng ICD”. Quy 

hoạch tỉnh Bình Thuận đã tham khảo các Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 

22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 

11/6/2018 của Bộ GTVT về quy hoạch hệ thống cảng cạn. Các cảng cạn trong 

quy hoạch tỉnh Bình Thuận lần này có tính chất địa phương và phục vụ cho phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn liền với các cảng biển trên địa bàn.  

II. NHỮNG NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 

1. Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Về sử dụng đất: 

+ Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo 

loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện đã tuân thủ theo quy định tại khoản 

1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

(sửa đổi Điều 39 Luật Đất đai) và khoản 7 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Quy hoạch. 

+ Về ý kiến bổ sung định hướng, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực liên 

quan đến đất đai từ đó đưa ra định hướng sử dụng đất theo các chỉ tiêu (gồm quốc 

gia, tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng): định hướng, quy hoạch các 

ngành đã được trình bày tại các mục về phương án phát triển và bố trí không gian 

các ngành lĩnh vực, sản phẩm. Do vậy, trong mục định hướng sử dụng đất không 

trình bày lại vấn đề này; các chỉ tiêu phân bổ “cứng” theo Quyết định 326/QĐ-
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TTg đã được bảo đảm; các chỉ tiêu khác được điều chỉnh phân bổ theo các đơn vị 

hành chính cấp huyện và theo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực khác 

của địa phương trong thời kỳ quy hoạch. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Quy hoạch tỉnh đã bổ sung, làm rõ việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng đối với một số diện tích đất phù hợp với các quy định hiện 

hành (chi tiết tại Bảng chuyển đổi đất trong Báo cáo Quy hoạch tỉnh). 

- Về ý kiến “…Chưa đánh giá được mức độ phù hợp của phương án phân bổ 

và khoanh vùng đất đai tỉnh Bình Thuận…”: Trước hết, phương án phân bổ 

khoanh vùng sử dụng đất đai đã được xác định trên cơ sở Quyết định số 326/QĐ-

TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; tuy nhiên, báo cáo Quy 

hoạch tỉnh đã tiếp thu và bổ sung một số nhận định, đánh giá về mức độ phù hợp 

của phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai. 

- Về các ý kiến về việc cam kết bảo đảm nguồn lực vốn đầu tư công, vốn 

FDI…: nguồn vốn cho thực hiện Quy hoạch được huy động từ nhiều nguồn, trong 

đó phụ thuộc nhiều vào chủ trương, chính sách và các biện pháp huy động các 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (nguồn vốn này rất lớn); đồng thời phụ thuộc 

nhiều vào tình hình thực tiễn của quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. Do 

vậy, Quy hoạch tỉnh không thể đảm bảo cam kết chắc chắc nguồn lực đầu tư theo 

ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chi tiết cân đối nguồn lực vốn đã 

trình bày trong phần giải pháp thực hiện Quy hoạch. 

- Về ý kiến diện tích vùng biển…: Theo Quyết định 348/QĐ-TTg ngày ngày 

06 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

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

diện tích vùng lãnh hải rộng 52.000 km2. Tuy nhiên, theo Quyết định số 513/QĐ-

TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quản lý theo địa giới 

hành chính được tính bắt đầu từ điểm phân định địa giới hành chính trên đất liền 

theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập (tại đường mép nước trên bản đồ) 

đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam theo tuyên 

bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12/11/1982 

(tức là vùng nước nội thủy tại địa phương). Nghĩa là, phạm vi 52.000 km2 bao 

gồm cả diện tích vùng biển không thuộc phạm vi do tỉnh Bình Thuận quản lý. Do 

đó, phạm vi quy hoạch trong quy hoạch tỉnh được xác định  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 (trong ranh giới 6 

hải lý từ đường cơ sở). 

- Hiện nay, Quy hoạch không gian biển Quốc gia, Quy hoạch khai thác sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ (Quốc gia) đang trong quá trình lập, Quy hoạch 

tỉnh Bình Thuận sẽ cập nhật, bổ sung khi các Quy hoạch trên được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 
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- Về khai thác tiềm năng năng lượng mới (nhất là năng lượng gió, mặt trời…) 

đã được nghiên cứu, cập nhật theo Quy hoạch Điện VIII theo hướng bố trí khai 

thác điện gió ngoài khơi được thể hiện rõ trong nội dung phân vùng sử dụng biển, 

không chồng chéo, xung đột đối với các lĩnh vực vận tải biển, hoạt động du lịch, 

nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và quốc phòng an ninh. 

- Về các ý kiến liên quan đến tỷ lệ bản đồ: hệ thống bản đồ Quy hoạch đã 

được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu quy hoạch theo hướng dẫn của Luật Quy 

hoạch và Nghị định 37/NĐ-CP và hướng dẫn….. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng 

như bản đồ nền thông tin địa lý quốc gia (dữ liệu số, đa tỷ lệ) đảm bảo đáp ứng tỷ 

lệ theo yêu cầu của Nghị định số 37/NĐ-CP. Các bản đồ nhỏ trong Báo cáo Quy 

hoạch chỉ có tính chất minh họa. Hệ thống bản đồ theo quy định kèm theo cơ sở 

dữ liệu số. 

2. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Về ý kiến đề nghị rà soát chuẩn hóa số liệu tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp 

thủy sản cơ cấu GRDP năm 2020 chiếm 28,6% (trang 64) và 30,59% (trang 68), 

theo số liệu của Cục Thống kê Bình thuận (niên giám): Số liệu tỷ trọngngành 

nông, lâm nghiệp thủy sản cơ cấu GRDP năm 2020 chiếm 28,73%; rà soát nội 

dung “ngành công nghiệp tăng bình quân 16,21%/năm, ngành xây dựng tăng bình 

quân 7,38%/năm” (trang 79): các số liệu đã được cập nhật theo số liệu chính thức 

của Cục Thống kê tỉnh cung cấp; số liệu về cơ cấu nông nghiệp tại trang 64, 68 

khác nhau  là đương nhiên do số liệu tại trang 64 là cơ cấu ngành trong GRDP 

còn số trong trang 68 là cơ cấu giá trị gia tăng của ngành so với tổng giá trị gia 

tăng của tỉnh (GRDP - Thuế). 

- Về đánh giá thực trạng các ngành và lĩnh vực xã hội, đề nghị bổ sung số 

liệu học sinh các cấp: các số liệu chi tiết được trình bày tại phần phụ lục, trong 

báo cáo Quy hoạch chỉ nêu những nhận định, đánh giá, số liệu theo những năm 

mốc thời kỳ quy hoạch để minh họa. 

- Về ý kiến đề nghị đánh giá khả năng mở rộng đô thị; bổ sung đánh giá thực 

trạng và phân bổ không gian các khu chức năng (khu du lịch, khu bảo tồn, khu 

vực cần được bảo tồn, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

khu vực khó khăn và khu vực có vai trò động lực…) Báo cáo đã tiếp thu và bổ 

sung đánh giá. 

- Về ý kiến đề nghị phân tích, bổ sung một số vấn đề liên quan đến quốc 

phòng, an ninh. Nội dung này đã làm việc với các cơ quan Bộ chỉ huy quân sự, 

Công an tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được trình bày như trong Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh là phù hợp. 



12 

 

- Về ý kiến góp ý đối với quan điểm phát triển: Báo cáo đã bổ sung quan 

điểm về phát triển kinh tế Carbon thấp, kinh tế tuần hoàn… phù hợp với các Nghị 

quyết của Đảng cũng như cam kết theo COP26. 

- Về ý kiến góp ý đối với mục tiêu tổng quát: Báo cáo đã thể hiện rõ các mục 

tiêu minh chứng được vị thế phát triển của tỉnh (Bình Thuận thuộc nhóm đầu cả 

nước, tiệm cận các tiêu chí của nước phát triển có mức thu nhập trung bình cao). 

- Đề nghị rà soát các ngành quan trọng trong thời kỳ quy hoạch và những 

năm tiếp theo (trang 340), đảm bảo phù hợp với hệ thống ngành kinh tế được ban 

hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ: Báo cáo đã đưa ra tiêu chí xác định một số ngành/lĩnh vực quan trọng, trong 

đó các ngành kinh tế đã được tuân thủ theo hệ thống ngành như Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg; riêng nhóm ngành kết cấu hạ tầng tuy không nằm trong hệ 

thống ngành kinh tế theo quyết định trên nhưng là ngành/lĩnh vực nền tảng (vì 

vậy rất quan trọng) và đã được trình bày kỹ trong các mục về Phương án phát triển 

kết cấu hạ tầng. 

- Về nội dung ngành Khoa học công nghệ và kinh tế số: đây là ngành/lĩnh 

vực mới và là một trong những ngành lĩnh vực phù hợp với xu thế mới và cơ hội 

mới trong phát triển tỉnh (vị trị địa lý, hạ tầng kết nối…) được trình bày trong báo 

cáo để nhấn mạnh và không trùng lặp với các ngành lĩnh vực khác. 

- Về phương án phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: đã được rà 

soát đảm bảo phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, “Kế hoạch cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021.  

- Về định hướng chung phát triển thương mại, dịch vụ: đã được rà soát đảm 

bảo phù hợp với tinh thần của Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Về phương án phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện: Báo cáo đã bổ sung 

nguyên tắc phân bổ nguồn lực cho các hoạt động, trong đó thể hiện thứ tự ưu tiên 

cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường tại 

Phần giải pháp thực hiện Quy hoạch. 

- Về ý kiến góp ý liên quan đến “nghiên cứu bổ sung luận cứ cho đề xuất 

phát triển các độ thị mới…” Báo cáo đã tiếp thu, bổ sung và thể hiện chi tiết trong 

Phần phụ lục: định hướng và phân loại đô thị đã được rà soát theo Kế hoạch phân 

loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 

24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và đã phối hợp với Bộ Xây dựng để cập 

nhật các định hướng phát triển đô thị. 
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- Về Phương án phát triển khu, cụm công nghiệp: đã tiến hành rà soát theo 

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022, trong đó có quy định về nội dung 

phương án phát triển khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh; các khu, cụm công 

nghiệp đã được xác định rõ địa điểm trong các bảng danh mục, quy mô, địa điểm 

các Khu, cụm công nghiệp trong Báo cáo Quy hoạch tỉnh.  

- Về định hướng quy hoạch phát triển sân golf: sân Golf không thuộc đối 

tượng quy hoạch riêng. Các sân Golf đề xuất trong Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

gắn liền với các Khu, trung tâm du lịch; quỹ đất cho phát triển sân Golf đã bao 

gồm trong đất thương mại, dịch vụ và du lịch.  

- Về phương án phát triển hạ tầng giao thông: các tuyến giao thông đã được 

cập nhật theo quy hoạch ngành giao thông thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; đồng thời đã bổ sung định hướng phát triển mạng lưới giao 

thông công cộng trong thời kỳ quy hoạch. 

- Về phương án phát triển mạng lưới cấp điện: đã được bổ sung và cập nhật 

theo Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 

đến năm 2050 do Bộ Công Thương đang tổ chức lập; đồng thời đã tiến hành rà 

soát, bổ sung định hướng cụ thể phát triển các nguồn cung cấp điện trong thời kỳ 

quy hoạch. 

- Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai: đã rà soát, chuẩn xác chỉ 

tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được 

phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Về đề nghị đánh giá sự phù hợp của phương án phân bổ, khoanh vùng đất 

đai với các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; xác định diện 

tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất vào 

các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 63 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thực 

hiện trong thời kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; bổ sung định 

hướng sử dụng đất của tỉnh đến năm 2050: Báo cáo Quy hoạch đã thực hiện theo 

quy định, đồng thời tiếp thu và làm rõ thêm. 

- Về phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

trên địa bàn tỉnh: đề nghị nghiên cứu xác định phương án phân vùng môi trường 

theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác theo quy định 

tại điểm b khoản 9 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và 

quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 22 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; đồng thời 

rà soát nội dung khác đối với phương án bảo vệ môi trường trong Báo cáo quy 

hoạch tỉnh, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

có các mỏ dầu khí lớn được phát hiện (Rạng Đông, Sư Tử Đen, Rubi, Sư Tử 



14 

 

Trắng, Sư Tử Vàng…), trong quá trình khai thác có nguy cơ ảnh hưởng, xảy ra sự 

cố về môi trường, đề nghị có phương án phối hợp để bảo vệ môi trường và ứng 

phó trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường: Những nội dung này đã được thể 

hiện trong Báo cáo Quy hoạch. Riêng những vấn đề xử lý sự cố môi trường liên 

quan đến các hoạt động khai thác dầu khí đã tham khảo các phương án bố trí các 

cơ sở tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó các sự cố của Ủy ban tìm kiếm cứu 

hạn, cứu hộ quốc gia (Bộ Quốc phòng). Theo đó, đã đề cập đến việc bố trí các cơ 

sở tại huyện đảo Phú Quý và sự phối hợp của tỉnh trong các hoạt động này. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung phương án tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn 

trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu xây dựng 

phương án phòng, chống thiên tai và thủy lợi: Báo cáo Quy hoạch đã rà soát, cập 

nhật theo Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết 

định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng 

dẫn tại Thông tư 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2022 hướng dẫn lồng ghép nội 

dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - 

xã hội.  

- Đối với ý kiến góp ý về việc tuân thủ quy trình và tích hợp nội dung quy 

hoạch: tư vấn tiếp thu và đã xây dựng báo cáo riêng về nội dung này. 

3. Ý kiến góp ý của Bộ Công Thương 

- Về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội đề nghị bổ sung, cập nhật, làm rõ 

một số thông tin, số liệu về các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

hạ tầng thương mại…: Nội dung này đã được đề cập tại tại Phần I, điều VIII, mục 

1, điểm b khoản 1.7 Hạ tầng các KCN, CCN và làng nghề, các thông số chi tiết 

được đưa vào phụ lục II.B (bảng 57).  

- Về ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ hiện trạng hệ thống xăng dầu, khí đốt 

trên địa bàn tỉnh, đánh giá về hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng hệ thống kho trên 

địa bàn tỉnh, dự báo nhu cầu về quy mô, sức chứa của hệ thống kho xăng dầu, khí 

đốt trên địa bàn tỉnh và Vùng: Nội dung này đã được đề cập tại tại Phần I, điều 

VIII, mục 1, điểm b khoản 1.2.1 Hạ tầng năng lượng. 

- Về thực trạng tổ chức không gian hệ thống kết cấu hạ tầng:  

+ Đề nghị bổ sung thống kê nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; đánh giá 

so với kết quả dự báo nhu cầu điện trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình 

Thuận giai đoạn 2016-2025: Báo cáo quy hoạch tỉnh Bình Thuận mang tính chất 

chiến lược, tích hợp những nội dung nghiên cứu của các nội dung đề xuất. Phần 

dự báo nhu cầu sử dụng điện được bổ sung tại Phụ lục II.C.  

+ Tại điểm a mục 1.2.1 Hạ tầng năng lượng (Trang 174) và điểm a mục 1.2.2 

Hạ tầng cấp điện (Trang 175), đề nghị bổ sung chi tiết danh mục và công suất các 
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dự án nguồn điện…: Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm a mục 1.2.1 Hạ tầng năng 

lượng và điểm a mục 1.2.2 Hạ tầng cấp điện và Bảng Danh mục nhà máy thuỷ 

điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Bảng Danh mục nhà máy điện mặt 

trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Danh sách các nhà máy điện gió trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận tại Phụ lục II.  

+ Đề nghị bổ sung thống kê thông số kỹ thuật, tình trạng vận hành lưới điện 

220, 110 kv (trạm biến áp, đường dây); đánh giá tình hình triển khai đầu tư các 

công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh; đánh giá tỷ lệ thực hiện các công 

trình điện so với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-

2025: Danh mục lưới điện cao thế, thông số kỹ thuật, tình trạng vận hành đã được 

tư vấn thể hiện tại bảng Các tuyến đường dây 500-220-110kV trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận tại Phụ lục II của báo cáo tổng hợp. 

- Về nội dung phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực: 

+ Đã rà soát để đảm bảo sự phù hợp giữa Quy hoạch tỉnh với các chính sách 

phát triển công nghiệp tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngàỵ 03/9/2020 của Chính 

phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công 

nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 115/NQ-

CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công 

nghiệp hỗ trợ.  

+ Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ 

trợ: Bình Thuận có công nghiệp chưa phát triển và phát triển công nghiệp hỗ trợ 

được thể hiện trong định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp. 

+ Đề nghị phân tích cụ thể hơn về định hướng phát triển kinh tế biển: kinh 

tế biển bao gồm 6 ngành theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 đã được 

định hướng cụ thể trong các ngành lĩnh vực. Trong Báo cáo không trình bày riêng 

như một lĩnh vực để tránh trùng lặp; kinh tế biển và công nghiệp ven biển không 

phải là một ngành, đã có 01 nội dung về định hướng chung về phát triển kinh tế 

biển. 

+ Đề nghị bổ sung nội dung thuyết minh phương án phát triển CCN; trong 

đó nêu chi tiết từng CCN gồm tên gọi, vị trí, diện tích, hiện trạng đất đai trên 

nguyên tắc hạn chế sử dụng đất đã quy hoạch trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng; ngành nghề hoạt động (định hướng các ngành, nghề có tính liên kết, 

trong cùng chuỗi giá trị của sản phẩm, dịch vụ); giải trình cơ sở điều chỉnh, loại 

bỏ các CCN (làm rõ giải pháp quản lý, di dời các doanh nghiệp đang hoạt động 

đối với các CCN điều chỉnh ra khỏi quy hoạch): Tư vấn xin giải trình: Phương án 

phát triển CCN đã được đề cập tại Phần II, điều II, mục 1.1,3 khoản b. (trang 323, 

324). Nội dung CCN thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, vì vậy trong 
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Báo cáo Quy hoạch tỉnh do Thủ tướng phê duyệt chỉ tích hợp các nội dung gồm: 

Số lượng CCN, tổng quy mô diện tích CNN và phân bổ theo đơn vị hành chính 

cấp huyện, việc xác định quy mô, vị trí cụ thể sẽ được UBND tỉnh xác định sau 

để đảm bảo tính linh hoạt của Quy hoạch, phù hợp với phân cấp quản lý.  

+ Đề nghị bổ sung giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng, cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển CCN: Các giải pháp huy động nguồn vốn, cơ chế 

chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề cập tại Phần II, điều II mục 

1.1.4 khoản a (trang 324-328) 

+ Đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét, bổ sung định hướng phát triển ngành 

công nghiệp hóa chất vào nội dung định hướng phát triển các ngành công nghiệp 

của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tư vấn xin bảo lưu và giải 

trình như sau: Công nghiệp hóa chất không phải là lĩnh vực mũi nhọn, có thế mạnh 

và không phải là lựa chọn của tỉnh. Do vậy, Quy hoạch không đặt vấn đề định 

hướng riêng về phát triển lĩnh vực này; lĩnh vực sản xuất muối (diêm nghiệp) đã 

có định hướng trong Báo cáo Quy hoạch  

+ Báo cáo Quy hoạch đã cân nhắc, tính toán phương án bố trí không gian 

cho phát triển chuỗi dự án khí điện LNG Sơn Mỹ (kho cảng LNG, nhà máy điện); 

Quy hoạch tỉnh đã liên tục cập nhật Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tổng thể 

về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050    

- Về Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng: 

+ Tại điểm b mục 1.2.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (Trang 488), đề nghị điều chỉnh theo hướng như sau: “Xây dựng hệ thống 

lưới điện đồng bộ, thông minh, hiện đại, vận hành hiệu quả, có khả năng kết nối 

khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy, đáp ứng tiêu chí N-1 

đối với các khu vực phụ tải quan trọng”: Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm b mục 

1.2.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Đề nghị bổ sung bảng tổng hợp nhu cầu điện (công suất, điện năng) của 

tỉnh các giai đoạn theo từng thành phần phụ tải; bổ sung bảng cân đối nguồn tải 

từng phân vùng phụ tải, phân tích làm rõ sự cần thiết quy hoạch xây dựng mới 

hoặc nâng công suất các trạm biến áp 110 kV; bổ sung phương hướng phát triển 

đường dây 1 110 kV liên kết giữa các trạm 110 kV và liên kết với các tỉnh khác, 

các xuất tuyến 110 kV sau trạm 220kV; bổ sung sơ đồ, bản đồ lưới điện trên địa 

bàn tỉnh các giai đoạn quy hoạch: Tiếp thu và bổ sung tại mục 1.2.2 Định hướng 

phát triển và phân bố không gian hạ tầng năng lượng, cấp điện. 

+ Xem xét, bổ sung các công trình điện trong danh mục dự án lưới điện 110 

kV. Đối với danh mục nguồn điện và lưới điện 500kV, 200kV đề nghị bổ sung: 

“sẽ được chuẩn xác và thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 
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kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tư vấn xin giải 

trình: Sơ đồ lưới điện đã được xây dựng và gửi kèm báo cáo Quy hoạch tỉnh. 

+ Đề nghị làm rõ cơ sở xác định phương án quy hoạch kho xăng dầu, khí đốt 

của tỉnh giai đoạn quy hoạch và lưu ý, đối với quy hoạch tỉnh chỉ xây dựng phương 

án quy hoạch các kho xăng dầu, khí đốt quy mô cấp tỉnh (kho có quy mô dưới 

5.000 m3). Đã rà soát, tiếp thu, hoàn thiện.  

+ Đối với kho xăng dầu, khí đốt có quy mô lớn hơn 5000 m3: Đã rà soát đảm 

bảo phù hợp với các quy hoạch đã đuợc cấp có thẩm quyền phê duyệt (như Quy 

hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-

TTg ngày 13/7/2017 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017) và dự thảo Quy hoạch hạ tẩng, dự 

trữ xăng dầu khí đốt Quốc gia thời kỳ 2021-2030 hiện nay Bộ Công Thương đang 

lập, gửi các Sở Công Thương để rà soát, thống nhất. 

- Về phương án phân bố và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo 

loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện: 

+ Đã rà soát bổ sung thông tin về không gian hạ tầng chợ: tư vấn xin giải 

trình như sau: các nội dung cụ thể đã được xác định trong báo cáo đề xuất nội 

dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, trong Quy hoạch tỉnh không quy định chi tiết 

để tạo sự linh hoạt trong quá trình triền khai quy hoạch. 

+ Việc định hướng phát triển trung tâm Logistics: đã tham khảo và nội dung 

này sẽ tiếp tục được điều chỉnh khi Quy hoạch Quốc gia và Quy hoạch vùng Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung đang được cấp có thẩm quyền phê duyệt  

- Về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận liên quan đến khoáng sản Titan: đã tham khảo Quy hoạch ngành Quốc gia, 

xử lý các vấn đề chồng lấn, xung đột đã được trình bày trong Báo cáo Quy hoạch 

tỉnh. 

4. Ý kiến của Bộ Xây dựng 

- Tiếp thu và bổ sung nhận định: “đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận chưa đạt 

được các mục tiêu phát triển đô thị theo các chương trình, kế hoạch đặt ra”. Đã bổ 

sung phần đánh giá các nội dung nêu trên; phân tích đánh giá tình hình phân loại 

đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết 

định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và Điều chỉnh 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ), làm cơ sở định hướng phát triển hệ thống đô thị của tỉnh.   
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- Về ý kiến làm rõ các luận cứ, khả năng nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu tỷ lệ 

đô thị hóa, dân số đô thị đảm bảo phù hợp thực tiễn phát triển và nguồn lực của 

địa phương trong giai đoạn tới: Tư vấn xin có ý kiến như sau: Thực tế tốc độ đô 

thị hóa của tỉnh trong giai đoạn vừa qua tương đối chậm và có hiện tượng xuất cư, 

tuy nhiên trong triển vọng sắp tới khi hệ thống kết cấu hạ tầng được hoàn thiện 

với điều kiện phát triển mới sẽ là điều kiện để gia tăng xu hướng nhập cư… Do 

đó tỷ lệ đô thị hóa sẽ tăng lên.  

- Đã rà soát để thống nhất với Kế hoạch phân loại đô thị Quốc gia giai đoạn 

2021-2030 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-

2020 và định hướng đến năm 2030: Đồng thời, tư vấn xin giải trình: Nội dung 

trong báo cáo tổng hợp là các nội dung tóm lược những nét chính về thực trạng, 

nội dung số liệu chi tiết được nêu trong báo cáo đề xuất nội dung tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh. Cụ thể là chương trình phát triển đô thị tỉnh Binh Thuận giai đoạn 

2012 - 2020 có xác định một số khu vực lên đô thị chưa phù hợp với thực tế phát 

triển (như đề xuất hình thành đô thị Phú Quý) chính vì vậy trong Kế hoạch phân 

loại đô thị toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 đã có những điều chỉnh và quy hoạch 

tỉnh Bình Thuận đã cập nhật các nội dung này. 

- Về định hướng phát triển thành phố Phan Thiết là đô thị loại I: Tư vấn xin 

giải trình: Phương án phát triển hệ thống đô thị giai đoạn 2021 - 2030 hoàn toàn 

thống nhất với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021- 2030. Theo 

Quyết định số 890 đến năm 2040, thành phố Phan Thiết mới hoàn thành các tiêu 

chí đô thị loại I vì vậy đề xuất trong Báo cáo không mâu thuẫn với Quyết định 

này. 

- Về định hướng phát triển các đô thị: đã nghiên cứu, rà soát các đô thị dự 

kiến phân loại và các đô thị hình thành mới (loại V) trong hệ thống đô thị tỉnh 

Bình Thuận đảm bảo phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc và 

CTPTĐT tỉnh Bình Thuận; đánh giá tổng thể hiện trạng phát triển, xác định các 

chỉ tiêu, tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt được để nâng loại đô thị vào giai đoạn tới 

đảm bảo theo đúng quy định; bổ sung đề xuất phương án, lộ trình cụ thể để nâng 

cấp hay hình thành mới các đơn vị hành chính đô thị giai đoạn đến năm 2025 như 

đề xuất tại dự thảo (thị xã La Gi trở thành thành phố, đô thị Vĩnh Tân trở thành 

thị trấn.  

- Về các chỉ tiêu phát triển đô thị: đã nghiên cứu đảm bảo phù hợp với Nghị 

quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận. 

- Về tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu: 
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+ Dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh chưa đánh giá tình hình thực hiện ứng phó 

với biến đổi khí hậu tại các đô thị trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định vị trí, mức 

độ ảnh hưởng của biến đổi đến các đô thị này; chưa có nội dung về giải pháp kiểm 

soát phát triển đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.  

+ Theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi là 02 đô thị trong hệ 

thống đô thị ven biển có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực 

mặn. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, rà soát, bổ sung mục 

tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để kiểm soát phát triển đô thị nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị nêu trên và các đô thị khác (nếu có) trên 

địa bàn tỉnh: Tư vấn tiếp thu và sẽ nghiên cứu, bổ sung các nội dung liên quan. 

- Về lĩnh vực vật liệu xây dựng: 

+ Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng (đá ốp lát, cát silic…) nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyêt định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và điều chỉnh, 

bổ sung tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012… Do đó, đề nghị rà soát 

các dự án đầu tư khác và kế hoạch nhu cầu sử dụng đất để đảm bảo không chồng 

lấn lên các diện tích khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tránh lãng phí và sử dụng 

hiệu quả tiết kiệm tài nguyên khoáng sản. Ngoài ra, để kịp thời đáp ứng nhu cầu 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh 

Bình Thuận rà soát tính toán kỹ vị trí, diện tích các mỏ khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng cụ thể theo từng địa bàn huyện, thị của tỉnh Bình Thuận trong “Phương 

án bảo môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, 

phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn” theo điểm n 

khoản 2 Điều 27 của Luật Quy hoạch năm 2017. Bổ sung làm rõ nhiệm vụ, giải 

pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tư vấn xin tiếp thu và bổ sung các nội dung phù hợp 

vào dự thảo báo cáo. 

- Về nhà ở: Đã rà soát các nội dung về nhà ở trong Quy hoạch tỉnh Bình 

Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo phù hơp với 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Về hạ tầng nhà ở: Theo dự thảo báo cáo thì chỉ tiêu nhà ở bình quân toàn 

tỉnh Bình Thuận đến 2030 là 18 m2/người. Tuy nhiên, theo Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thì chỉ 

tiêu diện tích 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. Theo dự thảo báo cáo 
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thì tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố đạt trên 92%. Tuy nhiên, theo số 

liệu thống kê về dân số và nhà ở quốc gia thì chỉ có loại nhà kiên cố, bán kiên cố, 

thiếu kiên cố và đơn sơ, không có loại nhà khá kiên cố. Do vậy, đề nghị điều chỉnh 

lại mục tiêu chất lượng các loại nhà ở cho phù hợp: Tư vấn đã tiếp thu, chỉnh sửa 

theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030.   

- Về thực trạng tổ chức không gian hệ thống kết cấu hạ tầng (trang 165): Cập 

nhật số liệu hiện trạng các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật đến quý I năm 2022. 

Bổ sung đánh giá thực trạng quản lý, khai thác vận hành và đầu tư xây dựng (thuận 

lợi, khó khăn) các dự án hạ tầng kỹ thuật đã và đang triển khai thực hiện trên địa 

bàn tỉnh (cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang,...); khả năng kết nối, 

chia sẻ liên kết vùng làm căn cứ dự báo và định hướng phát triển đầu tư xây dựng 

trong tương lai theo các giai đoạn mà quy hoạch tỉnh đề ra: Tư vấn xin giải trình 

như sau: Thời điểm chốt số liệu hiện trạng đã được thống nhất trên toàn báo cáo, 

Các đánh giá về hạ tầng kỹ thuật đã được nêu tại Phần I, điều VIII, mục 1 (trang 

165-191) 

- Về phương án tổ chức hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật (trang 472): 

+ Về phương án tổ chức hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước, thông tin truyền thông, xử lý chất thải... cần được tính 

toán trên nhu cầu dự báo phát triển của tỉnh làm cơ sở đưa ra các định hướng phát 

triển đô thị của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030: Tư vấn xin giải trình: Các dự báo 

cụ thể đã được nêu trong Phần II, điều V (trang 474-512), 

+ Phương án phát triển mạng lưới giao thông: Bổ sung làm rõ mối liên kết 

giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không làm cơ sở quy 

hoạch kết nối các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh: Tư vấn xin giải trình: 

Nội dung này đã có tại Phần 2, mục III. Phương án tổng thể tổ chức hoạt động 

kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận. 

+ Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng năng lượng, cấp điện 

cấp thoát nước, xử lý chất thải, thủy lợi,... cần phân theo các giai đoạn từ nay đến 

năm 2030 và đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn làm cơ sở tập 

trung nguồn lực và hiệu quả đầu tư: Tư vấn xin giải trình: Nội dung định hướng 

phát triển và phân bố không gian theo các giai đoạn đã được nêu trong Phần II, 

điều V (trang 474-512), Nội dung đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư đã được nêu 

trong Phần II, điều XIII (trang 709-714) và Phụ lục I. 

- Về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đối với quy hoạch xây dựng vùng 

huyện cần được rà soát tính toán đảm bảo đồng bộ, kết nối với mạng lưới kết cấu 

hạ tầng của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030: Tư vấn xin giải trình: Định hướng 
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phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng huyện đã được rà soát đảm bảo đồng bộ và kết 

nối với mạng lưới kết cấu hạ tầng cấp tỉnh và quốc gia. 

5. Ý kiến của Bộ Giao thông vận tải 

a) Về ý kiến nhận xét chung 

- Về phân tích, đánh giá tác động giữa quy hoạch tỉnh với các quy hoạch cấp 

quốc gia, với quy hoạch vùng; đảm bảo thống nhất trong công tác thẩm định quy 

hoạch tỉnh, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì) đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 17/9/2021 về quy trình và 

nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Hồ sơ đề xuất đề nghị bổ sung thuyết minh làm rõ phương pháp tích hợp các hợp 

phần trong quy hoạch tỉnh. Nội dung này được trình bày trong Báo cáo tích hợp 

Quy hoạch tỉnh. 

- Báo cáo Quy hoạch tỉnh đã tham khảo, cập nhật các nội dung về phát triển 

lĩnh vực hạ tầng giao thông theo các Quy hoạch ngành giao thông đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

b) Về nội dung cụ thể 

- Về dự báo nhu cầu vận tải: Tư vấn xin giải trình như sau: Thuyết minh tổng 

hợp đã tích hợp kết quả dự báo nhu cầu vận tải đạt được theo các giai đoạn trong 

thời kỳ quy hoạch. Các bước dự báo đã được làm rõ trong chuyên đề kết cấu hạ 

tầng giao thông vận tải. Số liệu được thống nhất cập nhật đến năm 2020, trong đó 

các hạng mục đã và đang đầu tư được cập nhật đảm bảo tính chính xác đến thời 

điểm hiện tại. Cụ thể tại:  mục VIII, khoản 1.1.1 Giao thông đường bộ; khoản 

1.1.2 Giao thông đường sắt và khoản 1.1.3. Hệ thống cảng biển; khoản 1.1.5 Hệ 

thống cảng hàng không. 

- Đã cập nhật nội dung phân tích, đánh giá hiện trạng kết nối giao thông trong 

tỉnh, liên tỉnh, kết nối đường bộ với các ngành khác và hiện trạng giao thông tĩnh 

của tỉnh.  

- Đã cập nhật điều chỉnh tiến độ xây dựng đường bộ cao tốc (đối với đoạn 

Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024, các đoạn 

Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến thông xe kỹ thuật năm 

2022, đưa vào khai thác sử dụng năm 2023).    

- Đã cập nhật tiến độ đầu tư đường quốc lộ: đối với tuyến Quốc lộ 28B, theo 

đó, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng với tổng chiều dài khoảng 69km, quy 

mô đường cấp III, tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung 

ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1754/QĐ-
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BGTVT ngày 04/10/2021); hiện Bộ GTVT đang lập, chuẩn bị phê duyệt dự án 

đầu tư để sớm triển khai theo quy định.  

- Đã cập nhật điều chỉnh về phạm vi đường ven biển: (cập nhật điều chỉnh 

về phạm vi, chiều dài theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg do Quyết định số 

129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chi tiết đường 

bộ ven biển Việt Nam đã được tích hợp trong Quy hoạch phát triển mạng lưới 

đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã phê duyệt).  

- Đã tiếp thu và điều chỉnh nội dung: “Hệ thống cảng biển (trang 171): “theo 

quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, cảng biển Bình Thuận với 

chức năng là cảng tổng hợp địa phương (loại II) gồm cảng có 4 khu bến: Phan 

Thiết, Phú Quý, Vĩnh Tân và Sơn Mỹ. Trong đó, có 3 cảng đang hoạt động gồm 

cảng Phan Thiết, Phú Quý và Vĩnh Tân, còn cảng Sơn Mỹ đang được quy hoạch 

và thu hút đầu tư. Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng Bình Thuận đạt 

16,27 triệu tấn, tăng trưởng bình quân 17,08%/năm (giai đoạn 2016 - 2019). 

Lượng hàng thông qua cảng biển Bình Thuận năm 2021 là 13,28 triệu tấn”.  

- Đã tiếp thu và điều chỉnh hiện trạng các khu bến thuộc Cảng biển Bình 

Thuận và luồng hàng hải Phan Thiết.  

- Đã tiếp thu ý kiến về Hệ thống cảng hàng không (trang 173) theo đó, đã 

cập nhật nội dung quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Phan Thiết được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và tiến độ thi công; đối với các sân bay như sân bay Phú 

Quý, sân bay La Gi, sân bay Võ Đắc đã nêu rõ đây là các sân bay quân sự.  

- Đã bổ sung nội dung về đánh giá quy hoạch đường sắt thời kỳ trước qua 

địa bàn tỉnh Bình Thuận (Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015).  

- Đã rà soát và bố trí phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo 

các các Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT về đường bộ, đường 

sắt, cảng biển, đường thủy nội địa, hàng không; các nội dung về căn cứ, mô hình 

dự báo sử dụng trong Quy hoạch để tính toán, đề xuất nhu cầu vận tải làm cơ sở 

đề xuất quy mô các tuyến đường trong báo cáo Quy hoạch. 

- Các nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông đường bộ (Bảo đảm tỷ lệ 

quỹ đất hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt bình quân từ 16 - 26% so với quỹ 

đất xây dựng đô thị (khoản 2 Mục IV); bổ sung quy hoạch và phụ lục danh mục 

ưu tiên đầu tư các đoạn tuyến kết nối với các đầu mối giao thông; bổ sung quy 

mô, hướng tuyến các đoạn đường địa phương đi trùng tuyến đường bộ ven biển; 

các điểm đấu nối với quốc lộ trên địa bàn thành phố; hệ thống bản đồ…) đã được 

rà soát, cập nhật theo  Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
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định số 1454/QĐ-TTg) và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Quy hoạch. 

- Các nội dung về dự báo lưu lượng giao thông, danh mục chi tiết quy hoạch 

các tuyến đường tỉnh đã được tiếp thu và được trình bày trong Phụ lục Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh.  

- Về định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng giao thông đường 

bộ (trang 476) như: Cao tốc Bắc Nam phía Đông; các tuyến quốc lộ QL.1, QL.28, 

QL.55, QL.28B đã được rà soát điều chỉnh lại bảo đảm phù hợp quy hoạch và chủ 

trương đầu tư dự án đã phê duyệt theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ.  

- Về phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt (kết nối cảng biển lớn, 

cảng cạn, cảng thủy nội địa, các khu kinh tế, khu du lịch... Trong đó có quy hoạch 

ga Phan Thiết thuộc tuyến đường sắt nhánh Phan Thiết - Bình Thuận kết nối Cảng 

Phan Thiết), ga Phan Thiết đã được bổ sung phù hợp với Quy hoạch đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Các nội dung về cảng biển, trung tâm logistics đã được bổ sung, điều chỉnh 

phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 và Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 

14/02/2017 và số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021.  

6. Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

- Về ý kiến đề nghị rà soát các nội dung theo Luật Quy hoạch: báo cáo đã 

tuân thủ theo các quy định hiện hành về lập Quy hoạch tỉnh; danh mục hệ thống 

bản đồ đã đảm bảo theo quy định. 

- Về đánh giá điều kiện tự nhiên đề nghị bổ sung đánh giá tác động của các 

loại hình thiên tai…: Các nội dung này đã được trình bày tại phần thực trạng 

phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu để tránh trùng lặp. 

- Về hiện trạng phát triển ngành nông lâm thủy sản đề nghị bổ sung đánh giá 

kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành; phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung…: 

những nội dung này đã được tiếp thu và trình bày có chọn lọc để đảm bảo cân đối 

giữa các nội dung trong Báo cáo Quy hoạch tỉnh; chi tiết trình bày trong Phụ lục.  

- Về đánh giá kết quả thu hút đầu tư; những khó khăn, vướng mắc trong triển 

khai các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh: đã tiếp thu có chọn lọc để hoàn chỉnh. 

- Về ý kiến phân tích kỹ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai 

thực hiện các Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, nguyên 
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nhân không hoàn thành một số chỉ tiêu về sử dụng đất nông nghiệp (chỉ tiêu về 

thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp): đã tiếp 

thu có chọn lọc để hoàn chỉnh dự thảo. 

- Đã rà soát, đối chiếu với các số liệu trong Báo cáo về hiện trạng và chỉ tiêu 

sử dụng đất của tỉnh theo Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022. 

- Đã rà soát, bổ sung đánh giá thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi, 

cấp nước sạch nông thôn, phòng, chống thiên tai, hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy 

sản và hạ tầng nông thôn so với nội dung các quy hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; trình bày trong phần hạ tầng thủy lợi và hạ tầng phòng chống 

thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Về rà soát số liệu về dung tích hữu ích hồ Sông Lũy (99,9 m3) phù hợp với 

nội dung Quyết định số 4435/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT phê duyệt Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận cũng như 

hồ sơ thiết kế thi công công trình (trang 183, mục a “Hệ thống hồ chứa”): đã rà 

soát, bổ sung hoàn thiện. 

- Đã rà soát xem xét lại nhận định “Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh từ công trình đầu mối đến 

mặt ruộng, năng lực thiết kế công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn”(trang 183). Đã kiểm tra lại thông 

tin “Sông Cà Ty được chuyển nước từ sông La Ngà với lượng nước khoảng 158 

triệu m3/năm” (trang 234, mục 1.1 “Thực trạng khai thác, sử dụng nước mặt”).   

- Đã tiếp thu, bổ sung, đánh giá khả năng tham gia phòng, chống hạn hán, 

bão lũ của các công trình, cụ thể như: khả năng điều tiết nước chống hạn, cắt giảm 

lũ hạ du của các công trình hồ chứa; khả năng chống lũ, bão của các công trình đê 

sông, đê biển. (trang 243, mục 2 “Hệ thống công trình và kết cấu hạ tầng phòng, 

chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”). 

- Đã tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai, biến đổi 

khí hậu tác động đến hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; đặc biệt là đê 

bao, các công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn...  

- Đã tiếp thu vấn đề đánh giá, làm rõ thực trạng đô thị hóa nông thôn và kết 

quả xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn trong thời gian vừa 

qua; quá trình phát triển không gian đô thị gắn với quá trình di cư của người dân 

nông thôn ra thành thị để có căn cứ đề xuất các giải pháp về quy hoạch hướng tới 

phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn cho giai đoạn tới.  

- Về các phương án phát triển ngành nông lâm thủy sản: 

+ Các mục tiêu phát triển ngành nông lâm thủy sản đến năm 2025, năm 2030 

và định hướng đến năm 2050 đã được xây dựng dựa trên đánh giá kết quả tăng 
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trưởng ngành, lĩnh vực giai đoạn 2011-2020, dự báo các yếu tố ảnh hưởng trong 

thời gian tới và xem xét phù hợp với mục tiêu tại Chiến lược phát triển nông 

nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại 

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; các nội 

dung phát triển nông nghiệp đã được xây dựng trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn 

lực đất đai, điều kiện thuận lợi của hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng 4.0: Tư 

vấn đã tiếp thu.  

+ Đã rà soát, nghiên cứu phát triển các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn 

tỉnh có lợi thế và tiềm năng, gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, ứng dụng 

công nghệ cao để gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

nông nghiệp; bổ sung vào phương án quy hoạch các giải pháp duy trì ổn định đất 

trồng trọt (đặc biệt là đất lúa) để đảm bảo an ninh lương thực theo Kết luận số 81-

KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính 

phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. 

+ Đã rà soát, xem xét kỹ các chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa 

sang mục đích khác phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 

và định hướng phát triển ngành trồng trọt, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

của địa phương. 

+ Đã rà soát điều chỉnh định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh theo 

quy định của Luật Chăn nuôi, Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 (tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 

của Thủ tướng Chính phủ). 

+ Đã rà soát điều chỉnh định hướng phát triển thủy sản theo quy định của 

Luật Thủy sản, Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 339/QĐ- TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ) và Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 (tại Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

+ Phương án phát triển ngành thủy sản đã xác định các định hướng phát triển 

ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững; định hướng phát triển hệ thống 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phù hợp quy hoạch cấp quốc gia. 

Đã được trình bày kỹ trong phần kết cấu hạ tầng, trong đó xác định đảo Phú Quý 

có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá.   

+ Về định hướng xây dựng phương án tổng thể quản lý, khai thác, bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản… trong đó có các khu vực dự kiến thành lập khu 

bảo tồn biển (Phú Quý, Hòn Cau), khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phân vùng khai 
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thác thủy sản, số lượng tàu cá từng loại nghề, biện pháp quản lý, bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản. Tư vấn xin được giải trình như sau: Nội dung này được 

trình bày và lồng ghép trong phần Phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học.   

+ Đã rà soát định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh phù hợp với Chiến 

lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 

01/4/2021), Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022. 

+ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi Quy hoạch 

Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

+ Đã rà soát thực trạng và phương án phát triển nông thôn theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới. Tiếp thu, bổ sung có chọn lọc nội dung về phát triển 

các sản phẩm OCOP. 

+ Đã tiếp thu và nghiên cứu bổ sung phương án phân bổ đất đai phát triển 

các vùng nông nghiệp tập trung phù hợp với đặc điểm và thế mạnh từng vùng; 

công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản về cơ bản được bố trí trong các khu, cụm 

công nghiệp tập trung (ngoại trừ một số ít cơ sở sản xuất bố trí bên ngoài) và hệ 

thống logistics, dịch vụ phục vụ nông nghiệp và đảm bảo thích ứng với phòng, 

chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Đã rà soát phương án phát triển hệ thống thủy lợi, cấp nước, phòng, chống 

thiên tai quy mô vùng, liên tỉnh phù hợp với quy hoạch ngành về phòng, chống 

thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phương án 

phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước liên huyện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù 

hợp với quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 27 - Luật Quy hoạch.  

+ Tiếp thu bổ sung, làm rõ căn cứ xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 

Tần suất đảm bảo tưới 90% cho rau màu và 90-95% cho cây ăn quả và cây công 

nghiệp lâu năm (trang 497) và mục tiêu “Phòng, chống tác hại do lũ cho các hệ 

thống sông với tần suất chống lũ P=98%” (trang 668, mục c). 

+ Bổ sung, làm rõ nội dung và kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước, cân 

bằng nước cho các vùng và toàn tỉnh cho các giai đoạn trong kỳ quy hoạch (trang 

668-669), dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 (trang 674, mục b): Tư 

vấn xin tiếp thu và trình bày nội dung liên quan trong phần Phụ lục.  

+ Rà soát dự báo tổng nhu cầu sử dụng nước của các ngành đến năm 2030 

(1.292 triệu m3, chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống truyền tải) cho phù hợp với 

Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 
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năm 2030; trong đó, dự báo nhu cầu sử dụng nước của các ngành năm 2030 là 

1,49 tỷ m3 (tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 18/2/2013 của UBND tỉnh 

Bình Thuận). Tư vấn xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu, rà soát, bổ sung vào dự thảo 

Quy hoạch. 

+ Rà soát phương án quy hoạch thủy lợi của tỉnh Bình Thuận phù hợp với 

quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ được Bộ Nông nghiệp và PTNT 

phê duyệt tại Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/11/2018; đáp ứng yêu 

cầu phát triển mới của tỉnh. Tư vấn xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu, rà soát, bổ sung 

vào dự thảo Quy hoạch. 

+ Đã rà soát, bổ sung có chọn lọc hoàn thiện nội dung phân vùng rủi ro (trang 

684-692) cho các loại hình thiên tai; xây dựng các phương án phòng, chống thiên 

tai và thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT tại Công văn số 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021, cụ thể: (i) Đánh giá tác 

động của các loại hình thiên tai tác động đến từng khu vực trên địa bàn Tỉnh, ít 

nhất trong vòng 10 năm gần đây; (ii) Phân vùng rủi ro thiên tai chi tiết tới cấp xã, 

thôn, đặc biệt là đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn 

(lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, bão); (iii) 

Lựa chọn kịch bản phòng, chống thiên tai đảm bảo phù hợp với kịch bản phát triển 

của Tỉnh.  

- Về Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (trang 

696-697): Dự thảo Quy hoạch mới chỉ đưa ra một số nội dung mang tính định 

hướng trong công tác phòng, chống thiên tai là chưa phù hợp đối với việc xây 

dựng phương án phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa 

bàn. Đề nghị sắp xếp lại, bổ sung các nội dung: Xây dựng các phương án quản lý 

rủi ro thiên tai phù hợp với từng vùng, từng loại hình thiên tai (chú trọng đối với 

các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra). Xác định cụ thể mức đảm bảo phòng, 

chống lũ, ngập lụt đối với các đô thị (thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, các thị 

trấn Võ Xu, Ma Lâm.), khu dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất. Xác 

định cụ thể không gian thoát lũ của các tuyến sông trên địa bàn Tỉnh đảm bảo 

thoát lũ tương ứng mức đảm bảo phòng, chống lũ. Xác định các nội dung phòng, 

chống thiên tai và biện pháp cần lồng ghép vào quy hoạch theo quy định tại Điều 

16 - Luật Phòng, chống thiên tai. Tư vấn xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu, rà soát, bổ 

sung vào dự thảo Quy hoạch. 

- Về phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát 

triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai: cần rà soát, bổ 

sung các nội dung: Phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê: (i) Bố trí 

mục riêng về Phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có đê; (ii) Bổ sung 

các nội dung: Xác định lũ thiết kế của tuyến sông có đê trên địa bàn, bao gồm lưu 

lượng lũ thiết kế và mực nước thiết kế cho từng giai đoạn quy hoạch, xác định 
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mực nước báo động để tổ chức hộ đê; Dự kiến tác động mội trường và đề xuất 

biện pháp giảm thiểu; Các giải pháp tổ chức thực hiện, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 

cho từng giai đoạn. Phương án phát triển hệ thống đê điều: (i) Bố trí mục riêng về 

Phương án phát triển hệ thống đê điều; (ii) Đối với đê biển: bổ sung xác định cồn 

cát tự nhiên làm nhiệm vụ đê biển và các giải pháp quản lý, bảo vệ trong phương 

án phát triển hệ thống đê điều; (iii) Bổ sung nội dung: Xác định nhiệm vụ, vị trí, 

các thông số kỹ thuật của tuyến đê trên địa bàn tỉnh; Đối với đê bao, phải đảm bảo 

an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp đảm bảo an toàn đê khi xảy 

ra lũ lịch sử, không ảnh hưởng đến quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có 

đê và cả hệ thống sông; Xác định các giải pháp thực hiện; Dự kiến những hạng 

mục ưu tiên, nguồn lực thực hiện; Dự kiến tác động môi trường và đề xuất biện 

pháp giảm thiểu; (iv) Bổ sung bản đồ phương án phòng, chống lũ tuyến sông có 

đê, phương án phát triển hệ thống đê điều và các nội dung liên quan đến phương 

án phòng, chống lũ tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong 

các bản đồ khác của hồ sơ quy hoạch. 

+ Bổ sung nội dung về dự báo nguy cơ thiên tai, biến đổi khí hậu tác động 

đến phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở 

diễn biến, xu thế của thiên tai, công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương và 

kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng được công bố năm 2016. Tư vấn xin 

giải trình như sau: Trong dự thảo báo cáo đã có trình bày các nội dung dự báo 

nguy cơ thiên tai, biến đổi khí hậu trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng được công bố năm 2020.  

+ Rà soát, bổ sung các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

đảm bảo đạt được các mục tiêu quy hoạch, đặc biệt là đối với các dự án: đầu tư 

cơ sở hạ tầng nông nghiệp (đặc biệt đối với cơ sở hạ tầng vùng sản xuất tập trung, 

quy mô lớn); nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến nông sản và 

thị trường tiêu thụ; các dự án về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai (cụ 

thể như: các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng nguy cơ cao xảy ra thiên 

tai như ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển); cảng cá, khu neo đậu tránh 

trú bão, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản...: Tư vấn xin giải trình như sau: Tư vấn 

đã rà soát, một số nội dung quá chi tiết sẽ được giải quyết trong các Đề án phát 

triển cụ thể.  

7. Ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung những giải pháp phát triển các nền tảng số quốc 

gia: Tư vấn đã bổ sung giải pháp phát triển các nền tảng số quốc gia tại Phần II, 

điều II, mục 2.9.2, khoản c trong dự thảo. 

- Tiếp thu và đã bổ sung nội dung “bán kính phục vụ bình quân là 4,6km/cơ 

sở” thành “bán kính phục vụ bình quân là 4,6km/điểm phục vụ” tại trang 186 

trong thuyết minh tích hợp. Các nội dung khác đã được đề cập trong Bảng 13, các 
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nội dung về nguồn lực, chuyển đổi số được đề cập trong các mục tương ứng, trong 

phần Hạ tầng bưu chính chủ yếu tập trung nói về vấn đề kết cấu hạ tầng. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung cụ thể về lĩnh vực công nghệ thông 

tin, viễn thông: Tư vấn xin giải trình như sau: Báo cáo quy hoạch tỉnh chỉ tổng 

kết các vấn đề hiện trạng chính, các nội dung cụ thể được làm rõ trong báo cáo đề 

xuất nội dung tích hợp và được đưa vào phụ lục II.B. 

- Về ý kiến đối với Hạ tầng thông tin và truyền thông: Đề nghị thể hiện tính 

liên kết nội dung giữa hiện trạng, mục tiêu và phương án phát triển. Hiện nay, 

mục tiêu và định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông chưa được 

xây dựng dựa trên hiện trạng, vì vậy, chưa thể hiện tính logic và sự cần thiết phát 

triển đồng thời chưa mang tính thuyết phụ…: Tư vấn xin giải trình như sau: Mục 

tiêu và phương án phát triển hiện nay căn cứ vào cả vào đánh giá hiện trạng và 

định hướng phát triển chung của ngành đồng thời đã tính đến  yêu cầu về phát 

triển chung của toàn tỉnh Bình Thuận. Mục tiêu và định hướng phát triển đã được 

phân định rõ, cụ thể là: Các mục tiêu cụ thể trong Phần II, điều V, mục 1.6.1 là 

các chỉ tiêu cần đạt được, các định hướng phát triển trong Phần II, điều V, mục 

1.6.2 là các phương án tổ chức hệ thống, phương án phát triển không gian cho 

ngành. Chỉnh sửa trang 504 về phát triển các dịch vụ liên quan đến chính quyền 

điện tử, chuyển nội dung đào tạo kỹ năng số cơ bản về trang 381, các chỉ tiêu còn 

lại đã được đề cập khi nói về Kinh tế số tại Phần II, điều II, mục 2.9 (trang 381-

383) sẽ được chuyển về mục 1.6.2. Ngoài ra: chỉ tiêu xã có thư báo đã được đề 

cập trong báo cáo Quy hoạch tỉnh. 

- Về ý kiến đề nghị đề nghị bổ sung mục tiêu phát triển an toàn thông tin, 

công nghiệp ICT; tỷ lệ tiếp cận nội dung ở vùng sâu, biên giới, hải đảo và mục 

tiêu chuyển đổi số cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình theo giai đoạn; bổ sung 

phương án phát triển mạng điểm phục vụ, mạng chuyển phát, hệ thống phương 

tiện, logistics; phương án chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang 

dịch vụ bưu chính số, phục vụ chính quyền điện tử, thương mại điện tử và 

logistics; nội dung quy hoạch hạ tầng mạng viễn thông chưa phù hợp…: Tư vấn 

xin tiếp thu và giải trình như sau: Đã chỉnh bổ sung tại trang 504 về Hạ tầng bưu 

chính, trang 506 về Hạ tầng công nghệ thông tin, bảo lưu không bổ sung tỷ lệ tiếp 

cận nội dung ở vùng sâu, biên giới, hải đảo và mục tiêu chuyển đổi số đối với hệ 

thống báo chí, phát thanh, truyền hình. Mục tiêu và định hướng phát triển đã được 

phân định rõ, cụ thể là: Các mục tiêu cụ thể trong Phần II, điều V, mục 1.6.1 là 

các chỉ tiêu cần đạt được, các định hướng phát triển trong Phần II, điều V, mục 

1.6.2 là các phương án tổ chức hệ thống, phương án phát triển không gian cho 

ngành. Nội dung quy hoạch hạ tầng viễn thông đã bao hàm các yêu cầu tại điểm 

g, khoản 2, điểu 27. 
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- Về đề nghị bổ sung định hướn khác phục vùng lõm sóng, vùng sóng yếu; 

hát triển hạ tầng mạng Internet đến toàn bộ thôn, bản; uy hoạch vị trí trạm thu 

phát sóng thông tin di động, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động… Tư vấn xin 

giải trình như sau: những nội dung trong báo cáo tổng hợp là các nội dung tóm 

lược những định hướng quy hoạch chính những giải pháp kỹ thuật sẽ cơ quan 

quản lý nhà nước triển khai thực hiện sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt. 

- Thống nhất và tiếp thu ý kiến loại bỏ các nội dung chi tiết thuộc quyền chủ 

động của doanh nghiệp như Media Gateway, MSAN tại Phần II, điều V, mục 

1.6.2, khoản b (trang 507). 

- Về đề nghị bổ sung định hướng phát triển công nghệ thông tin trong các 

ngành, lĩnh vực trọng điểm, công nghiệp ICT; phân định rõ mục tiêu và định 

hướng phát triển và điều chuyển nội dung liên quan đến mục tiêu phát triển (chính 

quyền điện tử, đô thị thông minh, dịch vụ công trực tuyến, tuyến cáp quang) sang 

các mục phù hợp. Thống nhất bổ sung định hướng phát triền công nghệ thông tin 

trong các ngành, lĩnh vực trọng điềm tại Phần II, điều V, mục 1.6.2, khoản c của 

dự thảo. 

- Về đề nghị phân biệt rõ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển và định hướng phát 

triển và bổ sung phương án/định hướng chuyển đổi số trong cơ quan báo chí và 

công tác quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí tại địa phương, chuyển đổi số 

và ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở, thông tin 

điện tử, thông tin đối ngoại: Tiếp thu vàthống nhất bổ sung các đinh hướng chuyển 

đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành báo chí, phát thanh truyền 

hình tại Phần II, điều V, mục 1.6.2, khoản d của dự thảo. 

8. Ý kiến của Bộ Nội vụ 

- Về ý kiến Để có căn cứ thực hiện nhiệm vụ về quản lý và sắp xếp đơn vị 

hành chính của tỉnh Bình Thuận, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, bổ 

sung nội dung về đánh giá thực trạng, cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương 

án quy hoạch đơn vị hành chính thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong 

Quy hoạch tỉnh: Tư vấn có ý kiến giải trình như sau: Như đã nêu trong ý kiến của 

Bộ Nội vụ, đây không phải là nhiệm vụ của Quy hoạch tỉnh.  

- Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận bổ sung, rà soát, hoàn thiện các nội dung 

dự thảo Quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch quốc gia, Quy 

hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập: Tư vấn có ý kiến giải trình như sau: Phát triển mạng lưới các 

đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đã tham khảo và căn cứ vào các Nghị quyết, 

Nghị định nói trên. 
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- Về đề nghị làm rõ cơ sở để hình thành các phương án nâng loại đô thị và 

thành lập, điều chỉnh mở rộng địa giới các đơn vị hành chính đô thị của tỉnh trong 

thời kỳ quy hoạch. Trong đó lưu ý, việc đề xuất các phương án này cần căn cứ 

vào các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành 

chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đồng thời, 

đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giải trình rõ phương án quy hoạch đô thị của 

thành phố Phan Thiết, bảo đảm hạn chế tối đa việc chia làm tăng đơn vị hành 

chính cấp xã trực thuộc (Tại trang 459 có định hướng điều chỉnh thị trấn Phú Long 

thuộc huyện Hàm Thuận Bắc vào thành phố Phan Thiết trong giai đoạn 2021-

2025, theo đó thành phố Phan Thiết chỉ tăng 01 đơn vị hành chính cấp xã trực 

thuộc, từ 17 đơn vị lên 18 đơn vị. Tuy nhiên tại Bảng 35, trong giai đoạn này 

thành phố Phan Thiết sẽ tăng 03 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, từ 18 đơn 

vị lên 21 đơn vị). Tư vấn đã tiếp thu và giải trình thêm như sau: Các phân tích cụ 

thể đã được đề cập trong Báo cáo đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Nội dung 

đề xuất về đô thị và nông thôn trên cơ sở Kế hoạch phân loại đô thị quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030 và các Chương trình nâng cấp đô thị trên địa bản tỉnh, các quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Việc tăng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc 

thành phố Phan Thiết là do mở rộng địa giới hành chính (đã xác định trong Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết được duyệt) theo đó lấy thêm thị trấn 

Phú Long và 1 số xã thuộc Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. 

- Đã tiếp thu và hoàn thiện (Khoản 1 Mục VI Phần III “Thực hiện tốt công 

tác cải cách hành chính”: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung theo hướng bám sát các nội 

dung, định hướng về công tác cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ). 

9. Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước 

- Đã tiếp thu, bổ sung ý kiến về thực trạng phát triển ngành nông, lâm nghiệp 

và thủy sản, bỏ nội dung đánh giá: “tiếp cận vốn của nông dân tuy đã có cải thiện 

nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những bất cập về thủ tục vay, lượng 

vốn vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay chưa phù hợp với nhu cầu và đặc 

điểm của sản xuất nông nghiệp”:  

- Tại mục XIII.1.2.1 (trang 246-247): Đề nghị xem xét nhận định: “Kinh tế 

thế giới trong thời gian tới vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-

19 và chưa có dấu hiệu tăng trở lại” để tránh mâu thuẫn với nhận định tại 

mụcXIII.2.1.3 (trang 276): "...kinh tế thế giới dự kiến sẽ có sự hồi phục trong năm 
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2022 và có thể lấy đà tăng trưởng từ đầu năm 2023 nếu không có những đột biến 

tiêu cực khác như trạng thái dịch bệnh mới”. Tư vấn đã tiếp thu và rà soát.   

- Đã tiếp thu và rà soát lại các nhận định "Yếu tố này sẽ có tác động lớn tới 

kinh tế Việt Nam, khi mà độ mở của nền kinh tế đến trên 200%...”; "Cùng với 

những đánh giá tích cực về kinh tế thế giới cũng đã có những nhận định và dự 

báo rằng kinh tế Việt Nam có thể sẽ bắt đầu phục hồi với tốc độ tăng trưởng khá 

cao, khoảng 3,5%-4% vào năm 2022”, "tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có tài khoản 

thanh toán điện tử đạt 50% (đến năm 2025) và 80% (đến năm 2030)”.  

- Về các chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch: Đề nghị quy định cụ 

thể hơn các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, phát triển nguồn nhân lực, nhằm 

thu hút vốn đầu tư; đặc biệt là vốn đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi phát triển ngành kinh tế mũi nhọn theo lựa chọn của tỉnh. Bên cạnh đó, cần 

làm rõ thêm về giải pháp và tính khả thi của phương án huy động các nguồn vốn 

để đảm bảo thực hiện các mục tiêu quy hoạch. Các chính sách ưu đãi về thuế là 

những chính sách mang tính điều hành, các chính sách tín dụng, tài chính trong 

Quy hoạch mang tính dài hạn. Vì vậy chỉ nêu định hướng. 

10. Ý kiến của Bộ Công An 

- Đã bổ sung phần đánh giá thực trạng bảo đảm quốc phòng, an ninh (trang 

99) nội dung phản ánh kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (nội dung trong báo cáo mới chỉ nêu kết quả liên 

quan đến công tác tổ chức, xây dựng lực lượng) và bổ sung nội dung đầu tư xây 

dựng mới, nâng cấp, cải tạo, tập trung hệ thống, công trình an ninh nhằm đảm bảo 

an ninh trong phát triển kinh tế - xã hội trong phần mục tiêu đảm bảo quốc phòng, 

an ninh (trang 312). 

- Về quy hoạch sử dụng đất an ninh: Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, 

tổng diện tích đất Bộ Công an đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

(tính đến tháng 6/2022) là 17.159 ha, trong đó 10.418 ha đất an ninh và 6.741 ha 

đất khác. Tuy nhiên, tại dự thảo báo cáo thuyết minh (trang 430), tổng diện tích 

đất an ninh là 10.346 ha. Do đó, đề nghị cơ quan lập quy hoạch rà soát, hiệu chỉnh 

số liệu hiện trạng đất an ninh theo số liệu của Bộ Công an. Tư vấn xin giải trình 

như sau: Tổng diện tích đất an ninh của tỉnh tính đến hết ngày 31/12/2020 theo 

Báo cáo Quy hoạch tỉnh là 10.346 ha. Đây là số liệu chính thức do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường công bố tại Quyết định số 387/QB-BTNMT ngày 02/3/2022 phê 

duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của tỉnh Bình Thuận năm 

2020. 

+ Tại mục 2.2 Bảng 44 (trang 501) dự thảo báo cáo thuyết minh, số liệu về 

tống diện tích đất an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận dự kiến đến năm 2030 

(17.151 ha) là phù hợp với chỉ tiêu đất an ninh được phân bổ theo quyết định số 
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326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay Bộ 

Công an đang triển khai lập quy hoạch đất an ninh, theo đó, dự kiến quy hoạch sử 

dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 là 15.389 ha (giảm 

1.762 ha so với dự thảo báo cáo quy hoạch do: không bổ sung quy hoạch sử dụng 

đất an ninh đối với diện tích 1.727 ha đất rừng phòng hộ do CIO (Trại giam Thủ 

Đức) quản lý; điều chỉnh 64 ha do thay đổi địa giới hành chính từ tỉnh Bình Thuận 

sang tỉnh Đồng Nai; điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch 125 ha để thực hiện xây dựng 

sân bay trực thăng và doanh trại Trung đoàn Không quân Công an nhân dân bổ 

sung cho địa bàn tỉnh Bắc Ninh). Do đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo 

cơ quan lập quy hoạch tỉnh điều chỉnh số liệu diện tích đất quy hoạch đất an ninh 

trên địa bàn tỉnh theo số liệu của Bộ Công an. Bộ Công an sẽ phối hợp Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bắc Ninh báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất an ninh giữa 

các địa phương theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 

09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

Tư vấn xin giải trình như sau: Tỉnh Bình Thuận đã tiến hành rà soát, điều 

chỉnh giảm 125 ha đất an ninh theo Dự thảo Quy hoạch đất an ninh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công an đang chủ trì xây dựng. Chỉ tiêu phân 

bổ đất an ninh giảm 125 ha của tỉnh Bình Thuận được phân bổ cho tỉnh Bắc Ninh. 

Việc điều chỉnh chỉ tiêu đất an ninh giữa hai địa phương Bắc Ninh, Bình Thuận 

đã có sự đồng thuận của Bộ TNMT tại văn bản số 3096/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 

11/7/2022 về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

và tỉnh Bình Thuận trên cơ sở sự chấp thuận của Bộ Công an tại Công văn số 

2175/BCA-H02 ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất an ninh đến năm 2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất an ninh đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bình Thuận. 

Đối với phần diện tích còn lại, khi có sự đồng thuận của Bộ TNMT tỉnh Bình 

Thuận sẽ cập nhật vào phương án quy hoạch tỉnh. 

Ngày 06/4/2022, Bộ Công an có văn bản số 1132/BCA-H02 gửi Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập quy hoạch sử dụng 

đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Bộ Công an đề 

nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm bổ sung quỹ đất 

an ninh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh. Do đó, đề nghị UBND tỉnh 

Bình Thuận chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, rà soát 

báo cáo đề xuất bố trí bổ sung quỹ đất an ninh theo đề nghị của Bộ Công an tại 

văn bản nêu trên. Tư vấn tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

trong kỳ quy hoạch. 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 04 cơ sở y tế Công an nhân dân 

gồm: Bệnh xá Công an tỉnh Bình Thuận, Bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh 
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Bình Thuận, Bệnh xá Trại giam Huy Khiêm, Bệnh xá Trại giam Thủ Đức. Các cơ 

sở y tế của ngành Công an là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện chức năng 

y tế dự phòng cho cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, can phạm, phạm nhân do 

lực lượng Công an quản lý, đồng thời tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân theo quy định của Bộ Công an và Bộ Y tế. Do đó, đề nghị cơ quan lập quy 

hoạch bổ sung thông tin về các cơ sở y tế của Công an nhân dân trong phần nội 

dung đánh giá thực trạng, kết quả đạt được và phương án phát triển mạng lưới cơ 

sở y tế. Tư vấn đã tiếp thu và bổ sung các nội dung liên quan vào dự thảo Quy 

hoạch tỉnh.  

- Về nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường: Đã rà soát, nghiên cứu, bổ 

sung một số nội dung cụ thể như:  

+ Bổ sung nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực lâm 

nghiệp vào Mục III.3. Các nguy cơ và tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát 

triển của tỉnh (trang 56); 

+ Tại phần nội dung phân tích các kịch bản phát triển (trang 285), đề nghị bổ 

sung các chỉ tiêu về môi trường vào nội dung các kịch bản; 

+ Bổ sung nội dung đánh giá thực trạng và xây dựng phương án quản lý, khai 

thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên rừng; 

+ Bổ sung nội dung liên quan đến xử lý chất thải y tế vào phần Hạ tầng xử 

lý chất thải (trang 493).  

- Trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Quy hoạch cần lưu ý một số 

vấn đề sau: (1) về phương án phát triển hạ tầng giao thông đối với các công trình 

hàng hải và thủy nội địa, đường hàng không và các công trình có ý nghĩa quan 

trọng về an ninh, cần tiến hành đánh giá tổng thể về tác động đối với an ninh trật 

tự, an ninh năng lượng; (2) Thận trọng, chặt chẽ trong công tác thẩm định, phê 

duyệt các dự án có yếu tố nước ngoài, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của 

pháp luật Việt Nam (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu...) và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tạo sự cạnh tranh minh bạch, bình đẳng 

đối với nhà đầu tư nước ngoài; (3) Tăng cường cơ chế tham vấn, phối hợp trao 

đổi với các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng về các dự án có yêu tố nước ngoài phục vụ mục tiêu đảm bảo 

an ninh - quốc phòng, phát triến kinh tê - xã hội; (4) Đối với một số dự án trọng 

điểm có yếu tố nước ngoài, đã được quy hoạch, khảo sát, lựa chọn địa điểm nhưng 

chưa triển khai, cần có phương án sử dụng đất hợp lý để vừa phục vụ nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thuận lợi cho việc thu hồi khi thực 

hiện các dự án quan trọng quốc gia. Tư vấn xin tiếp thu có chọn lọc do nhiều nội 

dung không thuộc phạm vi của Quy hoạch tỉnh. 
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11. Ý kiến của Bộ Quốc phòng 

Không có ý kiến góp ý đợt này 

12. Ý kiến của Bộ Tư pháp 

Không có ý kiến góp ý đối với các nội dung về chuyên môn mà chỉ nêu ý 

kiến đề nghị phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành để hoàn thiện Quy hoạch. Tư 

vấn xin tiếp thu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện Quy 

hoạch. 

13. Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung quan điểm lập quy hoạch bảo đảm phù hợp, 

thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

của cả nước; bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ 

thống quy hoạch quốc gia. Đã tiếp thu, bổ sung vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh. 

- Đã bổ sung nội dung hỗ trợ KH&CN cho doanh nghiệp về bảo hộ chỉ dẫn 

địa lý cho các sản phẩm của tỉnh trong thời gian qua; bổ sung đánh giá về chi ngân 

sách của địa phương cho hoạt động KH&CN. 

- Đã bổ sung phân tích đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tiềm lực KHCN, 

trang thiết bị kỹ thuật phục vụ KHCN, mức độ đáp ứng của hạ tầng KHCN so với 

yêu cầu phát triển tại phần thực trạng phát triển ngành KHCN. 

- Về ý kiến đề nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong 

thời kỳ quy hoạch. Báo cáo Quy hoạch đã xác định rõ “các nhiệm vụ trọng tâm 

thuộc về việc nâng cao năng lực của hệ thống chính trị (năng lực chỉ đạo, điều 

hành của các cơ quan Đảng, của các tổ chức chính trị, xã hội, của chính quyền các 

cấp…). 

- Tiếp thu ý kiến góp ý đã tham khảo và bổ sung thêm nội dung “kinh tế tuần 

hoàn” trong mục tiêu phát triển tổng quát và mô hình phát triển. 

- Về ý kiến đề nghị điều chỉnh nội dung “Dịch vụ KHCN kết hợp đào tạo” 

thành Phương án phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo. Trong Báo cáo Quy hoạch 

tỉnh xác định “Dịch vụ KHCN kết hợp đào tạo” là một trong những trụ cột phát 

triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dịch vụ KHCN kết hợp 

đào tạo có nội hàm rộng, bao gồm cả phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo; thúc 

đẩy và hỗ trợ khởi nghiệp (start up); đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ 

trợ thúc đẩy chuyển giao công nghệ; khớp nối về cung cầu các nguồn lực gồm 

vốn, KHCN…Vì vậy, nội dung định hướng về phát triển dịch vụ KHCN kết hợp 

đào tạo là phù hợp đối với tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 

- Về ý kiến cần xác định tổng vốn đầu tư toàn xã hội dành cho hoạt động 

KH&CN của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030. Báo cáo Quy hoạch đã tính toán, dự 
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báo, cân đối nguồn vốn này. Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Quy hoạch và các văn 

bản Quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, nội dung này được dự báo và 

tổng hợp vào phần giải pháp thực hiện Quy hoạch tránh dàn trải. 

- Về ý kiến góp ý đề nghị bổ sung một số cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp để 

phát triển hoạt động KH&CN như: các phòng thí nghiệm, các trung tâm khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo..., đồng thời bố trí và phân bổ chỉ tiêu đất cho phát triển 

KH&CN trong giai đoạn 2021-2030. Trong Báo cáo Quy hoạch đã định hướng 

thu hút đầu tư xây dựng khu du lịch MICE tại huyện Hàm Thuận Nam, quy mô 

khoảng 3.000 ha. Đây chính là tổ hợp về dịch vụ giáo dục – đào tạo, du lịch hội 

nghị hội thảo gắn với các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo; trung tâm khởi 

nghiệp… 

- Tiếp thu ý kiến đề nghị tỉnh bố trí nguồn lực để phối hợp triển khai thực 

hiện quy hoạch phát triển mạng lưới KHCN công lập đảm bảo đúng tiến độ; đồng 

thời cập nhật, chuẩn hóa số liệu. 

14. Ý kiến của Bộ Y tế 

- Đã tiếp thu nội dung đánh giá liên kết vùng trong phát triển mạng lưới cơ 

sở y tế; tổng hợp một số chỉ tiêu y tế giai đoạn 2015-2020. 

- Về góp ý liên quan đến bổ sung đánh giá các yếu tố, nguồn lực, phân bổ 

không gian mạng lưới y tế; thực trạng chất về chất lượng môi trường nước phát 

sinh từ các cơ sở y tế và tỷ lệ thu gom xử lý nước thải y tế trên địa bàn tỉnh… đã 

được trình bày tại phần các yếu tố điều kiện tự nhiên của tỉnh; thực trạng phát 

triển lĩnh vực y tế và mục 2.4. Chất thải y tế trong mục IX. thực trạng bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Báo cáo Quy hoạch tỉnh).  

- Tiếp thu ý kiến góp ý về mục tiêu phát triển (mục tiêu chung); điều chỉnh 

một số mục tiêu ở phần định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế. 

- Tiếp thu sắp xếp lại theo 5 lĩnh vực phù hợp với định hướng quy hoạch 

quốc gia về mạng lưới cơ sở y tế; tiếp thu các ý kiến góp ý khác của Bộ Y tế. 

15. Ý kiến của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý bổ sung, làm rõ và sắp xếp lại các văn bản trong 

phần căn cứ xây dựng Quy hoạch. 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý tại mục II. Điều kiện văn hóa xã hội; mục IV, 

điểm 5.1 thực trạng lao động việc làm; Điểm 5.2 thực trạng phát triển lĩnh vực 

giáo dục đào tạo; Mục VIII, điểm 2 thực trạng không gian hệ thống hạ tầng xã 

hội. 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý tại điểm 2, mục IV phương án tổ chức kết cấu hạ 

tầng xã hội, hạ tầng giáo dục và đào tạo; phương án phát triển hạ tầng xã hội khác; 

danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh. 
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16. Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý bổ sung, làm rõ, sắp xếp lại các văn bản và cập 

nhật nội dung liên quan trong các quy hoạch ngành quốc gia trong phần căn cứ 

xây dựng Quy hoạch. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung thông tin, đánh giá dân cư phân bố theo địa bàn 

và lực lượng lao động phân theo trình độ so với nhu cầu phát triển của các ngành 

kinh tế - xã hội trong tỉnh. Nội dung này đã được trình bày tại mục d) đặc điểm 

dân số và phân bố dân cư; mục 1.2. Nhân lực và chất lượng nguồn nguồn nhân 

lực. 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý về Thực trạng giáo dục và đào tạo. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung thông tin, đánh giá về quy mô, hệ thống giáo dục 

chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Trên địa bàn tỉnh hiện không có hệ thống giáo 

dục này.   

- Tiếp thu các ý kiến góp ý về đánh giá tình hình sử dụng đất, làm rõ những 

nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện không đạt chỉ tiêu đất cho giáo dục - đào tạo 

năm 2020.  

- Tiếp thu các ý kiến góp ý về thực trạng không gian hệ thống hạ tầng giáo 

dục và đào tạo, làm rõ về số lượng, phân bố, chất lượng trường; tình trạng thừa 

thiếu trường lớp theo từng địa phương… 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý liên quan đến các nội dung thuộc mục 3.4. Phương 

hướng phát triển giáo dục - đào tạo; phương án tổ chức hạ tầng giáo dục và đào 

tạo (Mục b trang 511); dự án ưu tiên đầu tư.  

- Về ý kiến làm rõ cơ sở phân bổ đất đai đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

(đạt 1.284 ha đến năm 2030). Đây là Phương án phân bổ đã được Thủ tướng Chính 

phủ ký phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 bao gồm cả quỹ đất 

cho Quy hoạch mạng lưới các trường đại học trên địa bàn tỉnh. 

17. Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý liên quan đến đánh giá nguồn nước dưới đất đang 

có nguy cơ ô nhiễm do các hoạt động phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng du 

lịch. 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan 

đến Thực trạng phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao; hệ thống cảng biển đón khách 

du lịch; dịch vụ du lịch; phương hướng phát triển lĩnh vực VHTT như bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật... (đã phân tích làm 

rõ trong Báo cáo Quy hoạch tỉnh).  
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- Về ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp phát triển lĩnh vực VHTT trong đó 

nhấn mạnh giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển 

TDTT vào mục Giải pháp chung thực hiện Quy hoạch. Nội dung giải pháp phát 

triển nguồn nhân lực đã được thể hiện chi tiết tại mục c) Phát triển nguồn nhân 

lực trong phần giải pháp phát triển lĩnh vực VHTT Báo cáo Quy hoạch tỉnh. 

- Tiếp thu ý kiến góp ý đối với Báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược.   

18. Ý kiến của Bộ Tài chính 

- Các ý kiến lưu ý về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh: 

Tỉnh đã thực hiện theo đúng quy định của Luật và các văn bản pháp lý có liên 

quan. 

- Ý kiến góp ý về giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh (điểm 1 

mục I - Phần III - trang 712 Báo cáo của tỉnh): phân kỳ kinh phí thực hiện theo 

từng nguồn vốn, từng năm để đảm bảo tính khả thi của việc xây dựng dự toán quy 

hoạch. Tư vấn có ý kiến giải trình như sau: Quy hoạch tỉnh mang tính dài hạn, 

việc phân kỳ vốn đầu tư chỉ thực hiện theo giai đoạn 5 năm là cơ sở cho việc xây 

dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. 

- Đối với các dự án thuộc phạm vi các Bộ, ngành quản lý: Đã tiếp thu và lấy 

ý kiến của các Bộ, ngành.  

- Việc huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước… đã được đề xuất định 

hướng trong phần giải pháp; về huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã 

tiếp thu ý kiến để rà soát điều chỉnh. 

 - Về giải pháp huy động nguồn vốn từ nguồn vốn tài nguyên đất đai (mục d 

điểm 2.1 mục I Phần III- trang 717 Báo cáo của tỉnh): Đề nghị bổ sung giải pháp: 

“Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định nhằm khai 

thác, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, nhất là các cơ sở 

nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng để phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. Đã tiếp thu và bổ sung. 

19. Ý kiến của Bộ Ngoại Giao 

- Về đề nghị đảm bảo phát triển tỉnh gắn với mục tiêu quốc gia về chuyển 

đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển năng lược tái 

tạo, chống biến đổi khí hậu và cam kết của Việt Nam tại COP-26, phân bổ, khai 

thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các di tích, 

di sản lịch sử-văn hóa: Các nội dung nêu trên đã được bổ sung, cập nhật vào các 

quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực trong dự thảo 

Báo cáo Quy hoạch tỉnh. 
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- Về ý kiến đề nghị chú trọng thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa, các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu đặc trưng của tỉnh, 

trong đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ: Các nội dung về bảo tồn phát huy các giá trị 

văn hóa đã được cập nhật, cụ thể trong dự thảo báo cáo Quy hoạch và Đề xuất chi 

tiết về phát triển văn hóa, riêng nội dung về Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bình Thuận 

không có thể mạnh nên xin không đề cập đến vấn đề này. 

- Các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược ngoại giao văn háo và chiến lược 

phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được nghiên cứu, lồng ghép phù hợp trong 

các nội dung về phát triển văn hóa trong quy hoạch tỉnh. 

20. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Việc bảo vệ môi trường liên quan đến các khu, cụm công nghiệp bố trí ở 

huyện Hàm Tân đã được tính toán, cân nhắc. Các biện pháp bảo vệ đã được lưu ý 

trong phần triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Báo cáo Quy hoạch tỉnh đã tiếp thu, 

làm rõ thêm trong phần giải pháp thực hiện. 

- Về phát triển cảng biển Bình Thuận, đối với các khu Bến Sơn Mỹ (huyện 

Hàm Tân), Bến cảng Kê Gà (thị xã La Gi), các khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú 

bão: tại Sơn Mỹ, Kê Gà: Đề nghị cần đưa vào quy hoạch nội dung yêu cầu các 

chủ đầu tư các dự án cảng phải đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải, chất thải đồng bộ, đạt chuẩn ngay từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động, tuyệt 

đối không để nước thải từ các bến cảng, từ các tàu thuyền gây ô nhiễm môi trường 

biển. Tiếp thu và sẽ lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. 

- Đề nghị không quy hoạch phát triển nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiệt than 

tại Sơn Mỹ, cũng như tại các địa bàn khác thuộc huyện Hàm Tân và không bố trí 

khu xử lý chất thải rắn bằng hình thức xử lý tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh. Vì 

các hoạt động này gây nguy cơ rất lớn đến ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng 

tiêu cực đến chiến lược phát triển du lịch của cả 02 tỉnh. Khu vực Sơn Mỹ không 

bố trí nhiệt điện than. 

- Về định hướng phát triển tuyến du lịch ven biển Hàm Tân, kết nối với du 

lịch ven biển huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất và đề nghị 

tỉnh Bình Thuận có kế hoạch tập trung phát triển các tuyến giao thông kết nối giữa 

02 tỉnh như: Đường ven biển, Quốc lộ 55, Đường tỉnh 999 (TL 329) để bảo đảm 

kết nối thuận tiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển du 

lịch. Thống nhất tiếp thu ý kiến này và sẽ triển khai cụ thể trong quá trình triển 

khai thực hiện Quy hoạch. 

21. Tỉnh Ninh Thuận 

- Đối với ngành dịch vụ du lịch: Đề nghị Tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, liên 

kết với Ninh Thuận trong phát triển du lịch văn hóa Chăm; Du lịch tham quan các 

cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo; du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khoẻ 
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phù hợp với điều kiện khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và đặc trưng văn 

hóa của hai tỉnh. Tiếp thu và sẽ triển khai trong quá trình triển khai thực hiện Quy 

hoạch. 

- Đối với ngành dịch vụ vận tải và logistics: Định hướng Quy hoạch tỉnh 

Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030 phát triển Cảng tổng hợp Cà Ná và trung tâm 

logistics khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh; do vậy, đối với định 

hướng phát triển dịch vụ vận tải và logistics của Bình Thuận đề nghị nghiên cứu 

liên kết với Ninh Thuận để hình thành trung tâm Logistics, cảng biển của vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ. Tiếp thu và sẽ triển khai trong quá trình triển khai thực 

hiện Quy hoạch. 

- Đối với ngành Nông nghiệp công nghệ cao: Tỉnh Ninh Thuận và Bình 

Thuận có lợi thế về phát triển thủy sản; trong đó, Ninh Thuận đang xây dựng trở 

thành Trung tâm tôm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước; tỉnh Bình 

Thuận xây dựng trở thành trung tâm nghề cá của cả nước; do đó, đề nghị Quý địa 

phương nghiên cứu, bổ sung phương án liên kết phát triển trong lĩnh vực thủy sản 

để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Tiếp thu và sẽ triển khai trong 

quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. 

- Về phát triển hệ thống hạ tầng truyền tải điện: Tỉnh Bình Thuận và tỉnh 

Ninh Thuận là những địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái 

tạo để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; vấn đề phát triển mạng 

lưới truyền tải điện để giải tỏa công suất các dự án là vấn đề quan trọng; do đó, 

đề nghị Bình Thuận nghiên cứu, bổ sung liên kết với Ninh Thuận trong đầu tư hạ 

tầng truyền tải điện như các tuyến đường dây 500KV, 220KV. Tiếp thu và sẽ triển 

khai trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. 

- Về các nhóm giải pháp hợp tác, liên kết vùng Bắc trung bộ và Duyên hải 

miền Trung (mục 4.2.1, trang 255 báo cáo tóm tắt) có ghi: “Trong đó tăng cường 

liên kết (đặc biệt là với tỉnh Ninh Thuận) trong phát triển nông nghiệp, du lịch, 

bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, an ninh-quốc 

phòng-biển đảo…” đề nghị tỉnh Bình Thuận nghiên cứu bổ sung các liên kết trong 

phát triển: Kinh tế biển, kinh tế đô thị, năng lượng tái tạo… Tư vấn xin tiếp thu 

và sẽ triển khai trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. 

22. Tỉnh Lâm Đồng 

Về vấn đề liên kết vùng giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận: Quốc lộ 28B là 

trục ngang ngắn nhất nối Lâm Đồng với Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bình Thuận 

đang được Bộ Giao thông vận tải đầu tư theo quy mô đường cấp III, đề nghị xem 

xét điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến đường nêu trên cho phù hợp với nhu cầu 

khai thác. Tư vấn xin tiếp thu và sẽ triển khai trong quá trình triển khai thực hiện 

Quy hoạch. 
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23. Tỉnh Bình Định 

- Tại trang 4, mục 3.2. Các phương pháp lập quy hoạch tỉnh: nhiều phương 

pháp trùng lặp, bao hàm lẫn nhau. Tại điểm (8) trình bày phương pháp toán học 

trong đó đã bao hàm phương pháp dự báo. Các phương pháp so sánh, phương 

pháp đánh giá theo chuỗi giá trị, phương pháp thực chứng, phương pháp tích hợp 

quy hoạch ... chỉ là các kỹ thuật chứ không phải là các phương pháp. Tư vấn đã rà 

soát, biên tập lại cho phù hợp. 

- Đề nghị rà soát một số từ ngữ dùng trong quy hoạch, ví dụ như tại trang 1, 

nên thay từ “tư tưởng” bằng “định hướng, chiến lược”. Đã tiếp thu và điều chỉnh 

trong dự thảo Quy hoạch. 

24. Tỉnh Khánh Hòa 

- Bộ Chính trị đã xác định tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành: “trung tâm kết nổi 

vùng, cửa ngõ chính ra Biến Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải 

Nam Trung Bộ do đó, UBND tỉnh Bình Thuận cần nghiên cứu tăng cường tính 

liên kết vùng về mặt chính sách với tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bám sát các quy hoạch, định hướng phát 

triển dài hạn theo ngành/vùng để cùng khai thác các tiềm năng, lợi thế, tạo sự gắn 

bó và tăng cường sức mạnh chung của các tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam 

Trung Bộ. Tư vấn tiếp thu và sẽ triển khai trong quá trình triển khai thực hiện Quy 

hoạch. 

- Để tạo chuỗi liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng 

duyên hải Nam Trung Bộ, kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, bổ sung 

nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh trong vùng xây dựng các “tour” du lịch liên tỉnh 

kết hợp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc thù, mới lạ của từng địa 

phương, vùng miền; đồng thời, định hướng quy hoạch, phối hợp xây dựng các 

điểm dừng chân dọc Tuyến du lịch liên kết Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang 

- Tuy Hòa - Quy Nhơn - Quãng Ngãi - Tam Kỳ - Đà Nẵng. Tiếp thu và sẽ triển 

khai trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. 

- Về liên kết phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ cảng và vận tải biển: Đề nghị 

xem xét, nghiên cứu bổ sung nội dung xây dựng chương trình hợp tác, liên kết 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ờ một sổ ngành thế mạnh của 

cả hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận như Hải dương học, Hệ sinh thái biển, Kinh 

tế biển, Môi trường, Nghiên cửu vắc-xin, Du lịch; đồng thời, nghiên cứu phát triển 

các tuyển vận tải biển kết nối cảng Bình Thuận - Cam Ranh, Bình Thuận - Nam 

Vân Phong. Tiếp thu và sẽ triển khai trong quá trình triển khai thực hiện Quy 

hoạch. 
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25. Tỉnh Đồng Nai 

- Về liên kết vùng, trong Quy hoạch tỉnh Bình Thuận đã xác định tỉnh Bình 

Thuận là cửa ngõ kết nối vùng Duyên hải Nam Trung bộ với vùng Đồng Nam Bộ, 

do vậy đã xác định trọng tâm phát triển của tỉnh gắn với các trục giao thông kết 

nối như đường cao tốc Bắc Nam (đang triển khai), đường QL1, đường sắt tốc độ 

cao (dự kiến), cũng như kiến nghị việc nâng cấp tuyến tỉnh lộ kết nối hai tỉnh trở 

thành Quốc lộ, cũng như đề xuất không gian phát triển về công nghiệp, du lịch 

kết nối với các tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giáp ranh như Đồng Nai 

và Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Về phát triển điện lực, hiện nay phương án quy hoạch tỉnh đã tham khảo 

dự thảo mới nhất về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và theo quy định của 

Luật Quy hoạch sẽ cập nhật các nội dung Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 

khi Quy hoạch này được phê duyệt, cũng như các Quy hoạch tỉnh khác (trong đó 

có Quy hoạch tỉnh Đồng Nai - mới bắt đầu triển khai thực hiện). 

- Về các tuyến đường tỉnh ĐT 766, ĐT 775 và ĐT 774 của tỉnh Đồng Nai có 

kết nối với Bình Thuận, thống nhất chủ trương kết nối và đã được thể hiện trong 

quy hoạch tỉnh Bình Thuận, các nội dung cụ thể về kỹ thuật sẽ phải được thực 

hiện trong giai đoạn triển khai dự án với sự tham gia của cả 2 tỉnh. 

- Về thông tin truyền thông, các nội dung chi tiết đã được thể hiện trong Báo 

cáo Đề xuất phương án phát triển thông tin truyền thông, trong Báo cáo Quy hoạch 

tỉnh chỉ đưa vào các nội dung cần tích hợp đã được các ban ngành trong tỉnh thống 

nhất, mỗi tỉnh sẽ có nội dung đưa vào báo cáo tích hợp khác nhau chứ không hoàn 

toàn giống nhau được. 

26. Tỉnh Phú Yên 

Xem xét nghiên cứu thêm các nội dung, lĩnh vực đẩy mạnh liên kết phát triển 

vùng, nhất là các nội dung Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung 

ương, các chuyên gia và lãnh đạo các tỉnh, thành Khu vực Nam Trung Bộ đã thảo 

luận, trao đổi tại các hội thảo, Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-

NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 

quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010; 

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

khóa XII về Chiến lượcphát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tại các tỉnh Phú Yên, 

Khánh Hòa vừa qua, nhằm đẩy mạnh liên kết, khai thác hiệu quả các tiềm năng, 

thế mạnh thúc đẩy phát triển vùng, trong đó có tỉnh Bình Thuận. Thống nhất tiếp 

thu ý kiến này và sẽ triển khai cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện Quy 

hoạch. 
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27. Tỉnh Quảng Ngãi 

Đề nghị tỉnh Bình Thuận phối hợp, triển khai thực hiện hoàn thành đồng bộ 

đối với các công trình giao thông cấp quốc gia (đoạn quyến qua địa phương) theo 

Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia trên địa bàn thực hiện theo Quyết định 

số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm: Tuyến 

đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến đường bộ ven biển Việt Nam và nâng 

cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận đảm bảo toàn tuyến đạt 

cấp III, quy mô 4 làn xe để hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông của 

vùng theo quy hoạch, tạo sự liên kết và động lực để phát triển kinh tế - xã hội 

vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Thống nhất tiếp thu ý kiến này và 

sẽ triển khai cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch. 

28. Tỉnh Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng thống nhất với dự thảo Quy hoạch 

tỉnh Bình Thuận. 

29. Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ không 

có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận./. 
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PHỤ LỤC 2 

Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về  

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(Kèm theo Báo cáo số 5261/BC-SKHĐT ngày 30/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận) 

 

I. CÁC NỘI DUNG ĐÃ TIẾP THU VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH 

GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH TỈNH 

- Đã tiếp thu, cấu trúc lại Báo cáo Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định hiện 

hành dựa trên mẫu 01b Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Dự thảo đã cập nhật, bổ sung cơ sở pháp lý và các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan vào phần căn cứ lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Đã cập nhật các thông tin của 

quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành, các chiến lược quốc gia, chiến lược 

ngành,... đảm bảo tính thống nhất và có giá trị làm cơ sở thực hiện các nội dung 

khác của báo cáo. 

- Đã chỉnh sửa, bổ sung, thống nhất  các số liệu, thông tin giữa dự thảo báo 

cáo đánh giá môi trường chiến lược với dự thảo quy hoạch tỉnh. 

- Đã rà soát, tiếp thu và hoàn thiện theo các ý kiến góp ý về thể thức và lỗi 

chính tả, lỗi kỹ thuật trong dự thảo. 

1. Tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Công văn số 4089/BTNMT-TCMT ngày 18/7/2022 của Bộ TNMT) 

1.1. Về các căn cứ pháp luật: 

Đã rà soát lược bỏ những văn bản pháp lý không liên quan đến việc lập báo 

cáo ĐMC Quy hoạch, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan, trong đó đã bổ 

sung các văn bản pháp luật hiện hành về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy lợi, 

thủy sản, chăn nuôi, y tế,… (bao gồm Luật, Nghị định và Thông tư); đã bổ sung, 

cập nhật văn bản và chính sách có liên quan tới việc ĐMC của Quy hoạch như:  

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050,  

- Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành chương 

trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
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hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-

KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị,…). 

1.2. Về tóm tắt nội dung quy hoạch 

- Đã làm rõ hơn các định hướng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

trong Quy hoạch; các phương án bảo tồn và các giải pháp thực hiện gắn với các 

mốc thời gian đề xuất trong mục tiêu cụ thể.  

- Bổ sung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh Bình Thuận 

để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ lập Quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1903/QĐ-TTg ngày 26/12/2019. 

1.3. Về thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, điều kiện kinh tế - xã 

hội khu vực 

- Đã bổ sung tình hình thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh 

trong kỳ quy hoạch; đánh giá việc thu gom, xử lý, chôn lấp chất thải của tỉnh trong 

thời gian vừa qua và bổ sung nội dung nhận diện, đánh giá, dự báo các vấn đề ô 

nhiễm do hoạt động công nghiệp, làng nghề, xử lý chất thải; hoạt động khai thác 

khoáng sản, các bãi chôn lấp, khu xử lý chất thải, hiện trạng thăm dò, khai thác 

và sử dụng khoáng sản của tỉnh, xem xét đồng bộ với Quy hoạch khoáng sản giai 

đoạn mới. 

- Đã làm rõ và phân tích, đánh giá đặc trưng tài nguyên nước, xu thế diễn 

biến tài nguyên nước; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nhu cầu 

sử dụng nước; những vấn đề nổi cộm về tài nguyên nước. 

1.4. Về đánh giá tác động môi trường của Quy hoạch đến môi trường 

- Đã bổ sung nội dung đánh giá sự phù hợp của quan điểm mục tiêu bảo vệ 

môi trường của Quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu, chính sách bảo vệ môi 

trường. 

- Đã rà soát, bổ sung đánh giá, dự báo xu hướng các vấn đề môi trường chính 

trong thời kỳ Quy hoạch, thống nhất lại số liệu về dự báo phát thải khí nhà kính, 

diện tích đất rừng, đất trồng lúa, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp 

thông thường phát sinh, số lượng một số sản phẩm công nghiệp, kết quả dự báo 

phát sinh chất thải rắn và nước thải. 

1.5. Về giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực 

của các vấn đề môi trường chính 

- Đã bổ sung mô tả rõ về mạng lưới quan trắc hiện hữu, những hiệu quả, các 

vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và cơ sở của việc đề xuất bổ sung 

phương án quan trắc đến năm 2030 và làm rõ các định hướng về phương án, mạng 

lưới quan trắc tầm nhìn đến năm 2050. 
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- Về định hướng áp dụng công cụ quản lý môi trường của Quy hoạch: đã bổ 

sung và bám sát, cập nhật các quy định hiện hành của pháp luật quy định các công 

cụ kinh tế, như Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Thuế bảo vệ môi trường, v.v... 

Các công cụ kinh tế này áp dụng trên phạm vi cả nước, do đó đề nghị cân nhắc 

các nội dung đề xuất cho tỉnh Bình Thuận. 

1.6. Về kết quả tham vấn các bên có liên quan trong quá trình thực hiện 

ĐMC 

Đã chỉnh sửa, thể hiện rõ chủ thể tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Báo cáo ĐMC 

của Quy hoạch là Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận. 

2. Tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (Công văn số 2417/BVHTTDL-KHTC ngày 07/7/2022 của Bộ VH, TT và 

DL) 

Việc phát triển hạ tầng các khu đô thị, công nghiệp, du lịch, khai khoáng, 

nuôi trồng thủy sản ven biển có thể làm gia tăng mức độ suy giảm trữ lượng nước 

mặt, nước dưới đất, rác thải nhựa đại dương, tác động đến hệ sinh thái rừng và 

bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó, khu vực ven biển cần được quản lý và giám sát 

môi trường chặt chẽ. 

3. Tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Công an (Công văn số 

2483/BCA-ANKT ngày 15/7/2022 của Bộ Công an) 

Đã bổ sung vào báo cáo, tại các mục phù hợp về cơ sở pháp lý: 

- Nghị định số 06/2022/NĐCP ngày 07/01/2022 của chính phủ quy dịnh giảm 

nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng Ozon; 

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh 

xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất, phân bón 

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng; 

- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; 

- Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025; 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg, ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng. 

4. Tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn 

số 4160/BCT-KH ngày 19/7/2022 của Bộ Công Thương) 

Tại mục 1.2 Cơ sở pháp lý, đã bổ sung một số văn bản sau: 
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- Nghị định số 06/2022/NĐCP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy dịnh 

giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng Ozon; 

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh 

xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện hóa chất, phân bón 

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng; 

- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; 

- Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025; 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg, ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng. 

II. NHỮNG NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, BẢO LƯU Ý KIẾN 

1. Về các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1.1. Một số nội dung mà báo cáo ĐMC không thực hiện cập nhật, tiếp thu, 

bổ sung thuộc nhiệm vụ của tư vấn lập Quy hoạch và các nội dung mà báo cáo 

ĐMC không đề cập  

- Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích không được sử dụng trong quá trình 

thực hiện Báo cáo ĐMC, mục tiêu môi trường của quy hoạch (thành phố đáng 

sống của thế kỷ 21 đối với kịch bản tăng trưởng cao). 

- Các mục tiêu cụ thể về về xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn, độ 

che phủ rừng đến năm 2030, mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng tái sử dụng, 

tái chế chất thải và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn,...thuộc nhiệm vụ của Quy 

hoạch.  

- Báo cáo ĐMC không sử dụng Bản đồ phân vùng môi trường để minh hoạ 

cho phạm vi không gian của ĐMC, các nguyên nhân chính có tiềm năng tác động 

đến môi trường của khu vực trước thời điểm thực hiện Quy hoạch. 

- Nội dung cơ sở để xác định các vấn đề môi trường chính (nguồn tác động, 

quy mô tác động,..) đã được trình bày cụ thể. 

1.2. Về dự báo tác động của các quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch đến 

các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường liên quan 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT không yêu cầu đánh giá nội dung này nên 

báo cáo không tiến hành cụ thể hóa các dự báo ảnh hưởng của quan điểm về tổ 

chức không gian lãnh thổ, quan điểm về kinh tế - xã hội,.... Bên cạnh đó, báo cáo 
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cũng đã đánh giá sự phù hợp của các quan điểm mục tiêu Quy hoạch đối với quan 

điểm mục tiêu BVMT của các Quy hoạch, chiến lược,...Quốc gia, vùng. 

1.3. Về đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp không thực hiện quy hoạch (phương án 0):  

Báo cáo đã trình bày cụ thể đánh giá, dự báo xu hướng đến vấn đề môi trường 

“phát triển kinh tế, các tác động tới xã hội” (trường hợp không xác định lại vấn 

đề môi trường chính này); và đã đánh giá tác động của các kịch bản biến đổi khí 

hậu của tỉnh Bình Thuận đến các vấn đề môi trường chính và có nêu rõ đánh giá 

theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2020 nên báo cáo không 

tiến hành chỉnh sửa thêm. 

1.4. Về đánh giá, dự báo xu hướng các vấn đề môi trường chính trong 

trường hợp thực hiện quy hoạch 

- Báo cáo ĐMC chưa thể tính toán được sức chịu tải của các nguồn tiếp nhận 

nước thải của tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Điều 82, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT vì để tính toán được sức chịu tải còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu 

tố: vận tốc dòng chảy, lưu lượng dòng chảy, nồng độ ô nhiễm tại thời điểm cụ 

thể,... ĐMC đã có dự báo tải lượng ô nhiễm do phát triển kinh tế-xã hội dựa trên 

các chỉ tiêu phát triển của Quy hoạch. 

- Báo cáo đã dự báo được tiềm năng phát sinh KNK và tác động qua lại giữa 

BĐKH và QH đối với hệ thống môi trường, xã hội, dân sinh đã bao gồm các vấn 

đề môi trường chính nên không tiến hành bổ sung. Bên cạnh đó, các đánh giá về 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2020 đã được sử dụng tại phương án 0, 

đối với phương án Quy hoạch sẽ được đánh giá theo “Kế hoạch hành động ứng 

phó với BĐKH tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Các dự báo về vấn đề ô nhiễm do hoạt động khai thác khoáng sản đã được 

lồng ghép vào các đánh giá, dự báo đối với vấn đề môi trường chính, TT02/2022 

không yêu cầu đánh giá ngành nghề và báo cáo cũng đã có đánh giá tác động của 

hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

- Các tác động đến môi trường nước đã được đánh giá dựa theo tính toán của 

QH về nhu cầu dùng nước trong tương lai của tỉnh, từ đó ĐMC đã tính toán, dự 

báo được lượng nước thải phát sinh và các tác động đến Môi trường nước, nội 

dung này đã bao hàm đánh giá tác động của Quy hoạch tới Tài nguyên nước và 

nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động khác nhau như công nghiệp (nước để 

rửa tấm Quang năng trong các dự án điện mặt trời, khai thác, chế biến Titan...), 

nông nghiệp và dân dụng. 

1.5. Về giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực 

của các vấn đề môi trường chính 
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- Nội dung này không trình các định hướng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học trong Quy hoạch; các phương án bảo tồn và các giải pháp thực hiện gắn 

với các mốc thời gian đề xuất trong mục tiêu cụ thể vì đã được tóm tắt ở chương 

1. 

- Nội dung về định hướng về đánh giá tác động môi trường; làm rõ các vấn 

đề môi trường cần quan tâm trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trường như: lựa chọn các vị trí nhận chìm vật chất nạo vét; nghiên cứu ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác; đánh 

giá tác động đến cảnh quan, đa dạng sinh học của các dự án xây dựng gần khu 

bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển,... đã được trình bày cụ thể ở mục 4.3. 

- Nội dung rà soát, cân nhắc xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tập trung có sử dụng công nghệ hiện đại, thu hồi năng lượng; hạn chế xây dựng 

các cơ sở chôn lấp chất thải rắn trong thành phố, thị xã của tỉnh thuộc nhiệm vụ 

lập Quy hoạch tỉnh, báo cáo ĐMC không đề xuất nội dung này. 

- Các nội dung liên quan đến phân vùng môi trường được thực hiện theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và thuộc nhiệm vụ lập Quy hoạch, nên báo cáo 

ĐMC không chỉnh sửa thêm. 

2. Về các ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Nội dung đánh giá, dự báo tác động của Quy hoạch đến biến đổi khí hậu và 

ngược lại đã được trình bày cụ thể; đồng thời, các đánh giá, dự báo của phương 

án Quy hoạch được đánh giá theo “Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, phương án 0 được 

xem xét trên cơ sở Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Về các ý kiến của Bộ Công thương 

Đối với bổ sung đánh giá tác động môi trường của việc thực hiện tuyến cao 

tốc Bắc Nam phía Đông (đoạn qua tỉnh Bình Thuận) vì hiện nay dự án này đang 

được thực hiện với cơ chế đặc thù (đền bù giải phóng mặt bằng, vật liệu đất đắp 

nền đường huy động từ các mỏ đất đá trên địa bàn tỉnh và lân cận, ưu tiên khai 

thác đảm bảo cung ứng xây dựng tuyến đường), sẽ phát sinh nhiều tác động môi 

trường đất, nước, không khí và ảnh hưởng lớn tới người dân, ĐMC đang đánh giá 

mang tầm nhìn chiến lước trong tương lai và các khuyến nghị từ ĐMC đối với các 

dự án gây tác động đến môi trường, phải lập ĐMT đã được trình bày cụ thể ở mục 

4.3./. 
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