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PHẦN A:  

NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH  

KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1.1. Căn cứ lập quy hoạch 

 Quy hoạch không gian biển quốc gia được lập theo Luật quy hoạch số 

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. Căn cứ Luật này, Chính phủ tổ chức lập Quy 

hoạch không gian biển quốc gia (Khoản 1 Điều 14), tổ chức thẩm định và phê 

duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia (Điểm a Khoản 2 

Điều 15); Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ thành lập 

Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia (Điểm c Khoản 5 

Điều 55). 

Tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về nội dung chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 

năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương hoàn thành việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định 

của Luật Quy hoạch trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội (Điều 15 Nghị 

quyết số 13/NQ-CP). 

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

162/VPCP-NN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai xây dựng Quy hoạch không 

gian biển theo quy định của Luật quy hoạch. Theo đó, giao Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, trên cơ sở kết quả dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến 

năm 2050, triển khai xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy 

định của Luật quy hoạch, trình Chính phủ xem xét, quyết định để trình Quốc 

hội.  

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII, Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 

36-NQ/TW đã được thông qua và ký ban hành. Quan điểm nổi bật của Nghị 

quyết có liên quan đến Nhiệm vụ này là: (1) Phát triển bền vững kinh tế biển 

trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; 

bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát 

triển, giữa lợi ích của địa phương có biển và địa phương không có biển; tăng 

cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo 

động lực phát triển kinh tế đất nước; (2) Tăng cường quản lý tổng hợp, thống 

https://nld.com.vn/kinh-te-bien.html
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nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ 

sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Đẩy mạnh đầu tư vào bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học, phục hồi 

các hệ sinh thái biển; bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái từ đất liền ra biển. 

Gắn bảo vệ môi trường biển với phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi 

trường, tăng cường hợp tác khu vực.  

Cùng với các văn bản pháp lý quan trọng nêu trên, dưới đây cũng là các 

căn cứ pháp lý quan trọng thực hiện lập Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

Cụ thể bao gồm: 

- Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13. 

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13. 

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14. 

- Bộ Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13. 

- Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần 

thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam 

đến năm 2020.  

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

1.2. Mục tiêu quy hoạch 

1.2.1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các tài nguyên biển và 

hải đảo trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và 

quốc phòng - an ninh trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải 

đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt 

Nam. 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững không gian biển trên cơ sở tăng 

cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển. 

- Giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển; 

góp phần bảo vệ, bảo tồn được các tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái, các 

giá trị tự nhiên - văn hóa - lịch sử và chất lượng môi trường trên các vùng biển 

và hải đảo của Việt Nam. 
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- Làm căn cứ, cơ sở pháp lý để của các bộ, ngành và địa phương có biển 

xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến việc khai thác, 

sử dụng không gian biển.  

- Góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán 

quốc gia đối với các vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

1.3. Nguyên tắc, cơ sở lập quy hoạch 

1.3.1. Nguyên tắc lập quy hoạch 

Việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia phải bảo đảm các nguyên 

tắc dưới đây: 

- Thể chế hóa được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước liên quan đến quản lý, sử dụng không gian biển theo hướng 

phát triển bền vững.  

- Quy hoạch phải dựa trên các kết quả các nghiên cứu, đánh giá về không 

gian biển Việt Nam, bao gồm các đặc điểm về điều kiện tự nhiên; các hệ sinh 

thái, tài nguyên và giá trị tự nhiên; các di tích, giá trị văn hóa - lịch sử; yêu cầu 

về quốc phòng - an ninh trên biển; thực trạng, tiềm năng và nhu cầu khai thác sử 

dụng không gian biển; và thể chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển. 

- Phân tích, đánh giá về bối cảnh khu vực và quốc tế; các diễn biến về 

tranh chấp chủ quyền trên biển; tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia tiên 

tiến, phát triển trên thế giới về quy hoạch không gian biển. 

- Quy hoạch không gian biển quốc gia được lập trên cơ sở tích hợp các 

quy hoạch ngành có liên quan, nhưng có sự điều chỉnh, xử lý đối với các vùng 

chồng lấn về không gian biển sử dụng. 

1.3.2. Cơ sở lập quy hoạch 

Cơ sở lập Quy hoạch không gian biển được dựa trên kết quả phân tích, 

đánh giá về các vấn đề dưới đây: 

1) Các đặc điểm, điều kiện tự nhiên, các tài nguyên, giá trị sinh thái. 

2) Hiện trạng và nhu cầu khai thác sử dụng không gian biển của các 

ngành có liên quan phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và 

quốc phòng – an ninh. 

3) Các mâu thuẫn sử dụng không gian biển. 

4) Thể chế, chính sách pháp luật của Việt Nam về quản lý biển. 

5) Bối cảnh khu vực và thế giới đối với sử dụng không gian biển. 
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6) Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quy hoạch không gian 

biển.    

1.3. Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi không gian: Bao gồm vùng đất ven biển, vùng trởi, vùng biển và 

các hải đảo, quần đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc 

gia của Việt Nam. 

Phạm vi thời gian: Quy hoạch không gian biển quốc gia được lập đến 

năm 2050 và Kế hoạch thực hiện đối với mỗi kỳ quy hoạch là 05 năm. 

1.4. Kinh phí và nguồn kinh phí hiện nhiệm vụ  

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là: 50.092.547.000 đồng (Bằng chữ:  

Năm mươi tỷ không trăm hai triệu lăm trăm bốn bẩy nghìn đồng chẵn./.) 

- Nguồn kinh phí lập Quy hoạch không gian biển quốc gia từ vốn đầu tư 

công (Khoản 1 Điều 9 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 về chi phí cho hoạt 

động quy hoạch). 

1.5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ  

Việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia được thực hiện trong thời 

gian 24 tháng, từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. 

 

II. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

2.1. Tài nguyên, tiềm năng biển và hải đảo của Việt Nam 

Ngày nay, biển và hải đảo đang được con người khai thác tối đa để phục 

vụ cho các nhu cầu, mục đích của mình. Tầm quan trọng của biển, hải đảo đối 

với mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ ngày càng được khẳng định rõ. Vào những 

năm cuối của Thế kỷ 20, các chiến lược gia trên thế giới đã xác định Thế kỷ 21 

là “Thế kỷ của đại dương”, bởi cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự gia 

tăng dân số, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên không tái tạo trên 

đất liền sẽ bị cạn kiệt sau một vài thập kỷ tới. Trước bối cảnh đó, các nước có 

biển, đặc biệt là các nước lớn đang ngày càng vươn xa ra biển, nhanh chóng 

tăng cường tiềm lực mọi mặt để khai thác, kiểm soát biển và khống chế sự vươn 

ra biển của các nước nhỏ hơn. 

Đối với Việt Nam, biển, đảo đã gắn bó từ bao đời nay với mỗi người dân 

ở vùng ven biển và trên các hải đảo cả trong đời sống văn hóa, hoạt động sản 

xuất và trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Biển, đảo có vị trí đặc 

biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước cả về kinh tế, địa chính 

trị và các vấn đề quốc phòng - an ninh. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của 

biển, đảo đối với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, ngày 09/02/2007, 
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tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bộ Chính trị 

thông qua Chủ trương phát triển kinh tế biển và ký ban hành Nghị quyết số 09-

NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh Thế 

kỷ 21 là “Thế kỷ của đại dương”.  

Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng biển lớn đứng thứ 27 trong 

157 quốc gia ven biển và các quốc đảo. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về 

Luật Biển năm 1982, diện tích biển của nước ta khoảng 1 triệu km2, chiếm 

khoảng 30% diện tích Biển Đông (diện tích Biển Đông khoảng 3,5 triệu km2). 

Vùng biển nước ta được công nhận là vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, địa 

chính trị quan trọng ở khu vực và thế giới.  

Theo các số liệu điều tra trong các năm trở lại đây, biển Việt Nam có 

khoảng hơn 2.000 loài cá, trong đó 130 loài cá có giá trị kinh tế; trữ lượng cá 

biển khoảng 4,2 triệu tấn với sản lượng cho phép khai thác đạt khoảng 1,7 triệu 

tấn/năm. Ngoài các loài cá, biển nước ta còn có nhiều nguồn lợi hải sản khác 

như: 1.600 loài giáp xác với sản lượng cho phép khai thác 50-60 nghìn tấn/năm; 

các loài có giá trị cao gồm tôm biển, tôm hùm và tôm mũ ni, cua, ghẹ…; 2.500 

loài động vật thân mềm với sản lượng cho phép khai thác 60-70 nghìn tấn/năm, 

trong đó loài có giá trị kinh tế cao như mực, bạch tuộc…  

Nguồn lợi hải sản phân bố rộng khắp trên các vùng biển của Việt Nam, 

trong đó vùng biển Đông Nam Bộ cho khả năng khai thác hải sản xa bờ lớn 

nhất, chiếm 49,7% khả năng khai thác cả nước; tiếp theo là viṇh Bắc Bộ 

(16,0%); vùng biển Miền Trung (14,3%); Tây Nam Bộ (11,9%); và vùng khai 

thác cá nổi đại dương (7,1%).  

Về các hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học: Việt Nam được ghi nhận là 

một trong những quốc gia có đa dạng sinh học biển cao so với các nước trong 

khu vực và thế giới, với các hệ sinh thái nhiệt đới phong phú, nhiều loài sinh vật 

thủy sinh, như hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn,... cùng với 

đó là các loài cá biển, chim biển, thú biển và bò sát với nhiều loài có giá trị kinh 

tế cao, nhiều loài đặc hữu.  

Nhờ tính đa daṇg sinh hoc̣ biển cao, giàu nguồn lợi, tài nguyên sinh vật 

biển phong phú đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích trực tiếp, đóng góp to 

lớn vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế chung của đất nước, nhất là trong các 

lĩnh vực thủy sản, sản xuất diêm nghiệp và du lịch; là cơ sở đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia; duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi; cung cấp vật liệu cho 

xây dựng và các nguồn dược liệu, thực phẩm… Các hệ sinh thái có tính đa daṇg 

sinh hoc̣ cao đã và đang thu hút nhiều khách du lịch cả trong nước và nước 

ngoài đến với Việt Nam, hứa hẹn đem lại nhiều giá trị kinh tế.  

Các vùng rừng ngập mặn lớn của nước ta tập trung phần lớn ở vùng ven 

biển và quanh các hải đảo thuộc các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải 
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Phòng, Thái Bình, Nam Định, Cà Mau, đặc biệt dọc bờ biển từ Vũng Tàu đến 

Kiên Giang là khu vực có rừng ngập mặn phát triển mạnh nhất của nước ta, nổi 

tiếng với rừng đước Mũi Cà Mau, rừng bần ở cửa sông Tiền, sông Hậu… Tuy 

nhiên, một số kết quả nghiên cứu gần đây đã có thấy hiện trạng các rừng ngập 

mặn ở một số khu vực đang bị suy giảm mạnh. 

Trên các vùng biển Việt Nam, diện tích thảm cỏ biển tương đối lớn, phân 

bố ở độ sâu từ 0 đến 20 m từ Bắc vào Nam và ven các đảo, tập trung nhiều ở 

ven biển đảo Phú Quốc và một số cửa sông, đầm phá Miền Trung (đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai, đầm Thủy Triều). Rạn san hô có diện tích khoảng 1.222 

km2, tập trung nhiều ở vùng biển thuộc khu vực Trung Trung bộ, Nam Trung 

Bộ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, trong 15 năm trở lại đây, 

khoảng 15-20% diện tích các rạn san hô bị mất, chủ yếu ở các vùng có dân cư 

sinh sống như viṇh Hạ Long, các tỉnh có biển Miền Trung và một số đảo có 

người sinh sống thuộc quần đảo Trường Sa. Mặc dù đã nghiên cứu trồng và 

phục hồi, tái tạo thành công san hô ngoài tự nhiên nhưng diện tích đựợc phục 

hồi còn rất thấp.  

Đất ngập nước cũng là một trong các hệ sinh thái đặc trưng, điển hình của 

vùng ven biển Việt Nam, phân bố rộng khắp dọc theo chiều dài bờ biển của đất 

nước, trong đó tiêu biểu nhất là các khu vực cửa sông, bãi triều và các vùng 

đầm phá. Các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên là nơi cư trú của nhiều loài 

sinh vật, đặc biệt là nguồn giống hải sản và là khu vực phát triển nuôi trồng 

thủy sản. Đất ngập nước nông nghiệp phân bố nhiều ở các vùng Đồng bằng 

Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 5.500.000 ha, 

đất ngập triều tập trung ở vùng cửa sông và quanh một số đảo khoảng hơn 

1.000.000 ha; các đầm phá ở vùng ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận 

khoảng 100.000 ha; diện tích bãi cát của tất cả dải ven biển là khoảng 600.000 

ha.  

Đối với khoáng sản biển, biển nước ta tương đối giàu và phong phú về 

thể loại, trong đó phải kể đến là dầu khí, băng cháy, sắt, titan, cát thủy tinh và 

các loại sa khoáng khác. Tài nguyên dầu khí Việt Nam phân bố chủ yếu tại các 

bồn trũng: Cửu Long; Nam Côn Sơn; Sông Hồng; và Thổ Chu. Trữ lượng dầu 

khí ước tính khoảng từ 3 đến 4,5 tỷ m3 quy dầu, trong đó khí chiếm trên 50% và 

tập trung chủ yếu ở thềm lục địa (hơn 90%).  

Khoáng sản ven biển và trên các đảo cũng được đánh giá là khá phong 

phú; đã xác định được trên 300 mỏ và điểm quặng, điểm khoáng có hóa sắt, trên 

59 mỏ và điểm quặng có Titan. Theo kết quả điều tra, vùng ven biển Việt Nam 

có tổng trữ lượng hơn 600 triệu tấn quặng Titan - Ilmenite (bao gồm cả zircon, 

monazite,...); trữ lượng cát thủy tinh của 13 mỏ đã được thăm dò và đánh giá 
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lên đến hơn 144 triệu m3. Vùng ven biển cũng là nơi tập trung nhóm khoáng sản 

vật liệu xây dựng, như đá vôi, xi măng, sét, đá ốp lát…  

Sa khoáng được xác định ở đáy biển Việt Nam tại độ sâu từ 0-30 m, với 

tổng trữ lượng khoảng 18,89 triệu tấn quặng Titan; 2,36 triệu tấn Zircon; 0,71 

triệu tấn Monazite. Ngoài ra, còn 7 vùng có biểu hiện sa khoáng thiếc, 11 vùng 

có biểu hiện sa khoáng vàng. Trữ lượng các sa khoáng, khoáng sản rắn và vật 

liệu xây dựng tập trung nhiều ở khu vực biển Trung Trung Bộ.  

Dưới đáy vùng biển sâu có biểu hiện kết hạch Sắt - Mangan, sa khoáng 

Ilmenite - Zircon - Monazite có Casiterit và Vàng đi kèm; khoáng sản phi kim 

loại, dầu, khí và đặc biệt là khí hydrat (băng cháy); vùng Biển Đông là một 

trong bốn khu vực có nguồn băng cháy vào loại trung bình, đứng sau viṇh 

Mexico và vịnh Nankai.  

Ngoài các tài nguyên nêu trên, trong các vùng biển của nước ta còn nhiều 

giá trị khác. Biển Việt Nam là “biển hở”, nằm trọn trong vành đai nhiệt đới Bắc 

bán cầu, nên vừa nhận được bức xạ mặt trời nhiều nhất, vừa chịu ảnh hưởng của 

khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình. Điều kiện này đã mang lại cho nước ta các 

giá trị lớn về những nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng 

mặt trời, năng lượng thủy triều. 

Biển Việt Nam có vị thế to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước, đặc biệt đối với các ngành vận tải biển, đánh bắt và nuôi trồng hải sản, du 

lịch nghỉ dưỡng. Trên vùng Biển Đông có đường hàng hải quốc tế đi qua và các 

tuyến hàng hải từ nước ngoài vào các cảng biển của Việt Nam, đã tạo cơ hội lớn 

để Việt Nam mở rộng giao thương quốc tế qua đường hàng hải. Dọc bờ biển có 

trên 100 bãi biển lớn và nhỏ, trong đó có khoảng 20 bãi biển đạt qui mô và tiêu 

chuẩn quốc tế, là nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển du lịch.  

2.2. Thực trạng và tiềm năng khai thác, sử dụng biển  

Biển của nước ta hiện đang được khai thác, sử dụng cho nhiều mục đích 

khác nhau. Cụ thể như:  

- Khai thác các nguồn lợi hải sản biển để cung cấp nguồn thực phẩm giàu 

dinh dưỡng, nguyên liệu quý để sản xuất các loại dược phẩm.  

- Khai thác, sử dụng không gian mặt biển để nuôi trồng hải sản.  

- Khai thác, sử dụng không gian mặt biển để phát triển hảng hải và cảng 

biển. 

- Khai thác các tài nguyên hóa thạch để làm nguồn nguyên, nhiên liệu 

cho sản xuất; các tiềm năng biển (sóng, gió, thủy triều…) để tạo nguồn năng 

lượng. 
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- Khai thác các tiềm năng vị thế, cảnh quan để phát triển du lịch nghỉ 

dưỡng, giải trí. 

- Khai thác vị thế của biển, đảo phục vụ quốc phòng - an ninh.  

- Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối.  

2.2.1. Khai thác nguồn lợi hải sản 

 Khai thác nguồn lợi hải sản là ngành nghề truyền thống, đóng vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định đời sống của người dân ở các 

vùng ven biển và trên các hải đảo nước ta. Khai thác hải sản biển Việt Nam chủ 

yếu theo 2 vụ chính là vụ cá Nam kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 và vụ cá Bắc 

kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.  

Trong giai đoạn 2010-2014, ngành khai thác hải sản luôn tăng trưởng với 

tốc độ cao và ổn định; tốc độ tăng bình quân sản lượng khai thác hải sản là 

5,2%/năm. Năm 2014, sản lượng khai thác đạt khoảng 2,9, triệu tấn, tăng gấp 

1,2 lần so với năm 2010; tỷ trọng sản lượng khai thác vùng ven biển chiếm 

92,8%. Năm 2015, mặc dù gặp khó khăn về thời tiết và thị trường, song ngành 

thủy sản vẫn đạt được những kết quả khả quan, với tổng sản lượng thủy sản hơn 

6,56 triệu tấn, trong đó khai thác chiếm gần 50% tổng sản lượng (đạt 3,03 triệu 

tấn). Khai thác ven bờ vẫn chiếm tỷ trọng lớn về sản lượng, nhưng có xu hướng 

chuyển dần sang khai thác xa bờ.  

Hoạt động khai thác nguồn lợi hải sản trên Biển Đông ở nước ta bắt đầu 

từ những năm của thập niên 60 đến nay. Tuy nhiên, do tác động của phát triển 

kinh tế - xã hội, sự gia tăng dân số, nguồn lợi hải sản đang dần bị suy giảm cả 

về trữ lượng và số lượng, thành phần loài, đặc biệt ở các vùng biển ven bờcủa 

nước ta.  

Hàng năm có khoảng 15 nghìn tàu thuyền di chuyển ngư trường khai thác 

theo mùa vụ. Hiện có 14 ngư trường khai thác chính là: Bạch Long Vĩ, giữa 

viṇh Bắc Bộ, cửa viṇh Bắc Bộ, Hòn Mê - Hòn Mắt, Hòn Gió - Thuận An, Đông 

Đà Nẵng, Đông Quy Nhơn, Đông Bắc Cù Lao Thu, Nam Cù Lao Thu, Côn Sơn, 

cửa sông Cửu Long, ven bờ Tây Nam Bộ, Tây Nam Phú Quốc và Nam Hoàng 

Sa - Tây Nam Trường Sa. 

Hỗ trợ hoạt động khai thác hải sản là phát triển các cảng cá, bến cá, khu 

neo đậu, tránh trú bão và các cơ sở đóng sửa tàu thuyền nghề cá. Cả nước có 60 

cảng cá, bến cá, trong đó có 10 bến cá đã đầu tư xây dựng cầu cảng, kè bờ với 

tổng chiều dài 1.200 m. Tổng sản lượng hải sản thông qua các cảng cá, bến cá 

hàng năm là 1.923.700 tấn; trong đó, sản lượng qua các cảng cá là 1.619.200 

tấn, qua các bến cá là 304.500 tấn. Các khu neo đậu, tránh trú bão cho các tàu 

cá đang được triển khai theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản của Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với tổng số 131 khu, đáp ứng chỗ neo đậu 
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cho 84.200 tàu cá, đối với cả tuyến bờ và tuyến đảo. Hiện nay cả nước có 

khoảng 702 cơ sở đóng, sửa tàu cá với năng suất đóng mới 4.000 chiếc/năm, 

phân bố như sau: Miền Bắc có 7 cơ sở, Bắc Trung Bộ có 145 cơ sở, Nam Trung 

Bộ có 385 cơ sở, Đông Nam Bộ có 95 cơ sở, Tây Nam Bộ có 70 cơ sở. Các cơ 

sở cơ khí đóng sửa tàu thuyền nghề cá quy mô nhỏ, phân tán, công nghệ còn lạc 

hậu.  

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030, sản lượng khai thác thủy sản đạt 2,4 triệu tấn, tăng 0,2 

triệu tấn so với năm 2015 do mở rộng hoạt động khai thác trong khuôn khổ hơp̣ 

tác quốc tế ngoài vùng biển Viêṭ Nam. Cơ cấu sản lượng khai thác theo vùng 

biển là: vùng viṇh Bắc Bộ 380.000 tấn; Trung Bộ 700.000 tấn; Đông Nam Bộ 

635.000 tấn; Tây Nam Bộ 485.000 tấn. 

Tại các đảo sẽ có 27 cảng cá, trong đó có 6 cảng cá loại I, 21 cảng cá loại 

II, đáp ứng tổng lượng thủy sản qua cảng khoảng 209 nghìn tấn/năm và 22 khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm 10 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

cấp vùng và 12 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu 

neo đậu cho khoảng 14.350 tàu cá. 

Các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão được phân bố tại hầu 

hết các tỉnh ven biển, tập trung tại các trung tâm nghề cá lớn và các ngư trường 

chủ yếu tại Miền Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình); Miền 

Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Thuận); và Miền Nam 

(Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang). 

2.2.2. Nuôi trồng thủy, hải sản 

Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh ở các địa phương có biển và trở 

thành ngành sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao ở dải ven biển. Sau 10 

năm (2001-2010) diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 1,6 lần và sản lượng tăng 

gần 5 lần. Năm 2014, toàn dải ven biển có khoảng 741,6 nghìn ha diện tích mặt 

nước nuôi trồng thủy sản mặn lợ, trong đó diện tích nuôi tôm mặn lợ là 645,8 

nghìn ha. Bình quân giai đoạn 2001-2014, diện tích nuôi trồng thủy sản ven 

biển tăng 4,9%/năm, sản lượng tăng 14,5%/năm. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 

năm 2015 đạt 3,53 triệu tấn. 

Đặc biệt trong những năm đây, nghề nuôi cá và đặc sản trên biển theo 

hình thức lồng bè phát triển rất nhanh, nhất là ở các khu vực viṇh Hạ Long, Bái 

Tử Long (Quảng Ninh), quanh đảo Cát Bà (Hải Phòng), sông Cầu (Phú Yên),... 

mở ra một hướng phát triển có nhiều triển vọng trong tương lai. Các nghề nuôi 

nhuyễn thể vùng triều, như nuôi trai lấy ngọc, nuôi sò, vẹm cũng có xu hướng 

phát triển mạnh ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cà 

Mau, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.  
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2.2.3. Giao thông vận tải biển và dịch vụ cảng 

Với lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên nước sâu, ngành hàng hải ở Việt 

Nam đã phát triển rất nhanh trong các lĩnh vực cảng biển, vận tải biển và dịch 

vụ hàng hải. Ngành hàng hải mỗi năm thực hiện 60-70% tổng khối lượng hàng 

hóa lưu chuyển trong và ngoài nước, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 

15%/năm trong hai mươi năm qua. Trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập, 

kim ngạch xuất khẩu tăng gần 20%/năm và với khoảng 90% lượng hàng hóa 

xuất nhập khẩu của Việt Nam được vận chuyển bằng đường biển, ngành hàng 

hải ngày càng khẳng định vai trò xương sống trong sự phát triển thương mại 

hàng hóa của đất nước. 

Theo thống kê của Cục Hàng hải, Việt Nam hiện có 256 bến cảng thuộc 

31 cảng biển phục vụ cho hoạt động hàng hải, trong đó 14 cảng thuộc loại I và 

IA, 17 cảng thuộc loại II. Ngoài ra, còn có 13 cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 

loại III. Tổng cộng có 402 cầu cảng, với tổng độ dài là 59.405 m và tổng công 

suất thiết kế là 500 triệu tấn hàng/năm. So với các nước ven biển, mật độ cảng 

của nước ta tương đối dày. Tuy nhiên, phần lớn các cảng thuộc loại nhỏ, nằm 

sâu trong sông với luồng lạch khá nông. Các bến cảng cửa ngõ quốc tế thuộc 

cảng Hải Phòng, Khánh Hòa và Vũng Tàu, và các bến cảng đầu mối khu vực 

thuộc cảng: Quảng Ninh, Nghi Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Dung Quất, và Quy Nhơn.  

 Các bến cảng biển phân bố khắp chiều dài bờ biển từ Bắc vào Nam và tại 

các mỏ dầu khí ngoài khơi, bao gồm Hồng Ngọc, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, 

Rồng Đôi, Rạng Đông, Lan Tây, Đại Hùng, Chí Linh, Ba Vì, Vietsopetro 01, 

Chim Sáo, Tê Giác Trắng và Sông Đốc, khai thác được lợi thế tự nhiên của 

quốc gia và các địa phương ven biển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội.  

Do hiệu quả phát triển kinh tế cao, hoạt động đầu tư cảng biển trở nên 

hấp dẫn và nhanh chóng thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước 

tham gia, đặc biệt khu vực phía Nam. Từ năm 2006, nhiều dự án xây dựng cảng 

trên khu vực Cái Mép - Thị Vải được cấp phép xây dựng và triển khai, trong đó 

có một loạt các dự án liên doanh với các nhà khai thác cảng quốc tế lớn như 

P&O Ports Saigon Holdings Limited, tập đoàn Maersk A/S của Đan Mạch, cảng 

Singapore... Những liên doanh này sẽ phát triển hệ thống cảng hiện đại tại khu 

vực phía Nam. Mới đây, cảng quốc tế SP – PSA liên doanh giữa Cảng Sài Gòn 

với PSA International (Singapore) đã đi vào hoạt động, có thể đón tàu có tải 

trọng gần 60.000 tấn. 

Cùng với các cảng biển là hệ thống luồng tàu đan xen trên biển và khá 

phức tạp, nhất là tại các khu vực luồng cảng Hải Phòng, cửa sông Sài Gòn, khu 

vực Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Một số trung tâm đóng tàu chuyên dùng được hình thành tại ba miền Bắc, 

Trung, Nam, đóng mới các tàu có trọng tải đến 300.000 DWT, đóng được các 

tàu có yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cao (tàu chở hàng, tàu khách, tàu tìm 

kiếm cứu nạn, tàu nghiên cứu biển, tàu tuần tra cao tốc, tàu công trình) đáp ứng 

các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và tiến độ, phục vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu. Ngành hàng hải còn hình thành các trung tâm sửa chữa tàu quy mô 

lớn gắn liền với hệ thống cảng biển và các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. 

2.2.4. Phát triển du lịch 

Du lịch biển Việt Nam luôn chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát 

triển du lịch nói riêng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Năm 

2015 ngành du lịch đã thu hút 7,5 triệu lượt khách quốc tế, phuc̣ vu ̣37 triệu lượt 

khách nội địa. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế là 8,4%/năm và khách nội địa 

là 5,7%/năm, trong đó hoạt động du lịch biển thu hút tới 80% lượng khách du 

lịch trên khoảng 70% tổng số các điểm du lịch của cả nước.  

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 đã xác định các trọng điểm ưu tiên phát triển du lịch, trong đó có 

7 khu vực ven biển và hải đảo, bao gồm: Hà Nội và phụ cận, Hải Phòng - 

Quảng Ninh, Huế - Đà Nẵng, Nha Trang - Ninh Chữ - Đà Lạt, Vũng Tàu - Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận, Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc. 

Vùng ven biển Đông Nam Bộ có tỷ trọng khách du lịch quốc tế đến lớn 

hơn cả (chiếm khoảng 43% tổng số khách quốc tế đến vùng ven biển Việt Nam) 

vì ở vùng này có hai trung tâm du lịch lớn có khả năng thu hút khách là Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và phụ cận. Vùng du lịch viṇh Bắc Bộ 

đứng thứ hai về số lượng khách quốc tế, với hai trung tâm lớn là Tuần Châu - 

Hạ Long và Hải Phòng, nơi thường tổ chức các sự kiện văn hóa lớn mang tầm 

quốc tế. Trên phạm vi toàn dải ven biển, vùng du lịch viṇh Bắc Bộ có tốc độ 

tăng trưởng cao nhất (7,8%).  

Phát triển du lịch đảo ngày càng tăng và được xem là ngành kinh tế chủ 

yếu của các đảo Việt Nam. Hiện đang tập trung đầu tư phát triển 2 khu du lịch 

sinh thái biển, đảo chất lượng cao có quy mô lớn, hiện đại tầm cỡ khu vực và 

thế giới tại Vân Đồn ở phía Bắc và Phú Quốc ở phía Nam, tạo sự bứt phá trong 

phát triển du lịch biển, đảo nói riêng và du lịch cả nước nói chung.  

Trong tương lai, một số khu du lịch trọng điểm trên các đảo quan trọng 

được tiến hành quy hoạch chi tiết; liên kết các đảo với nhau, giữa đảo với những 

trung tâm du lịch lớn trong, ngoài vùng và trong khu vực: Vĩnh Thực (gắn với 

Trà Cổ - Móng Cái); Cô Tô, Trà Bản, Quan Lạn, Ngọc Vừng và một số đảo 

khác (gắn với Hạ Long và khu kinh tế Vân Đồn); Hòn Mê (gắn với khu kinh tế 

Nghi Sơn); Hòn Ngư (gắn với Cửa Lò và khu kinh tế Đông Nam Nghệ An); Cù 

Lao Chàm, Lý Sơn (gắn với Hội An, Đà Nẵng); Xuân Đài (gắn với khu kinh tế 
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Nam Phú Yên); một số đảo khu vực Khánh Hòa (gắn với Nha Trang và khu 

kinh tế Vân Phong); các đảo thuộc quần đảo Bà Lụa, đảo Hòn Tre (gắn với Hà 

Tiên, Rạch Giá)..., tạo thành một hệ thống các khu du lịch đảo dọc ven biển từ 

Bắc xuống Nam để hình thành các tuyến du lịch biển - đảo - ven biển hấp dẫn, 

đồng thời tạo nguồn khách lớn, ổn định cho du lịch đảo. 

Đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cần xây dựng đề án phát 

triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch lặn biển kết hợp với xây dựng khu 

bảo tồn biển, đảo. Trước mắt tổ chức các tuyến du lịch quốc gia và quốc tế ra 

các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên 

vùng biển đảo Trường Sa.  

2.2.5. Khai thác khoáng sản và năng lượng 

Quặng được khai thác dọc bờ biển từ Bắc vào Nam, với nhiều mỏ, vùng 

mỏ công nghiệp, bao gồm: 2 mỏ, vùng mỏ cỡ lớn (trữ lượng trên 500 nghìn 

tấn), 7 mỏ, vùng mỏ cỡ trung bình (trữ lượng 50-500 nghìn tấn) và 6 mỏ cỡ nhỏ 

(từ 25-50 nghìn tấn), tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Cát thủy tinh được xem là một trong những khoáng sản chính ở vùng ven 

biển nước ta. Hiện có 20 mỏ cát thủy tinh, trong đó có 16 mỏ có trữ lượng lớn, 

tập trung ở vùng Nam Trung Bộ (chủ yếu là ở Bình Thuận).  

Dầu khí tuy mới hoạt động 30 năm nay, nhưng đã trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, có giá trị xuất khẩu cao, 

đồng thời có tiềm lực vật chất kỹ thuật lớn và hiện đại nhất trong các ngành 

khai thác biển và ven biển của nước ta.  

Từ năm 2000 trở về trước, công tác thăm dò khai thác dầu khí được triển 

khai chủ yếu ở bốn bể trầm tích: Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn và 

Malay - Thổ Chu; sau đó được mở rộng ra các khu vực nước sâu xa bờ như Phú 

Khánh, phía Đông Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây. Đến thời điểm 

31/12/2015 trữ lượng tại chỗ trong nước đạt 4.108 triệu m3 quy dầu, trong đó 

trữ lượng thu hồi dự kiến khoảng 1.448 triệu m3 quy dầu. Dầu khí được tìm 

thấy chủ yếu tập trung tại bể Cửu Long, Nam Côn Sơn, Sông Hồng và Malay - 

Thổ Chu. 

Trong giai đoạn 2006-2010, ngành dầu khí đã cung cấp gần 35 tỷ m3 khí 

khô cho sản xuất, 40% sản lượng điện của toàn quốc, 35-40% nhu cầu Ure và 

70% nhu cầu khí hóa lỏng cho phát triển công nghiệp và tiêu dùng dân sinh cả 

nước. Sản lượng khai thác cả giai đoạn 2006-2015 đạt 248,3 triệu tấn quy dầu, 

trong đó sản lượng khai thác dầu đạt 164,28 triệu tấn (trong nước đạt 156,63 

triệu tấn), sản lượng khai thác khí đạt 87,48 tỉ m3. Mức sản lượng cả giai đoạn 

đạt 23-27 triệu tấn quy dầu, trong đó khai thác dầu đạt 15-17 triệu tấn và khai 

thác khí đạt 7-10 tỉ m3. Tổng sản lượng khí ẩm đã khai thác cộng dồn giai đoạn 
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2011-2015 vào khoảng 47,8 tỉ m3. Khí được khai thác ở phía Nam là chính 

(99%) và được phân bổ chủ yếu tại các bể trầm tích Nam Côn Sơn, Cửu Long 

và Malay - Thổ Chu. 

Bên cạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, các hoạt động chế biến, 

dịch vụ dầu khí cũng phát triển mạnh. Tại Vũng Tàu đã hình thành trung tâm 

dịch vụ dầu khí khá đồng bộ và hoàn chỉnh bao gồm hệ thống cảng biển cùng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí trên biển 

như: công trình xây lắp giàn khoan; cơ sở cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng, gia công, 

chế tạo thiết bị; cơ sở phân tích mẫu; cơ sở xử lý các tài liệu địa chấn và địa vật 

lý giếng khoan; cơ sở cung ứng vật tư, thiết bị; cơ sở đào tạo và cung ứng lao 

động,... Ngoài ra, tại Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh còn có các cơ sở 

khai thác chế biến đất sét, bột barits, các loại hóa chất phục vụ khai thác và 

nghiên cứu thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu thăm dò và khai thác dầu khí trên biển 

hiện nay.  

Tuy nhiên trong tương lai, Việt Nam se ̃ chuyển dần từ nước xuất khẩu 

dầu sang nước nhâp̣ khẩu dầu; điều này đươc̣ thể hiêṇ rõ trong báo cáo của Viện 

Kinh tế Năng lượng Nhật Bản (IEEJ) năm 2009 về dư ̣báo năng lươṇg toàn cầu.  

Một trong những lĩnh vực của nền công nghiệp dầu khí cũng rất được 

quan tâm đó là vận chuyển dầu khí, khâu quan trọng nối liền khai thác với chế 

biến và tiêu thụ, mà quá trình phát triển gắn liền với quá trình khai thác dầu khí. 

Đặc thù chung trong việc khai thác dầu khí ở nước ta là các giếng khai thác ở xa 

ngoài biển nên việc đưa dầu khí vào đất liền đòi hỏi một hệ thống đường ống 

dẫn lớn. Hệ thống đường ống này bao gồm: tuyến ống dẫn nước ép vỉa, tuyến 

ống dẫn dầu, tuyến ống dẫn khí, tuyến ống dẫn Gaslift, tuyến ống dẫn hỗn hợp 

dầu, khí. Vị trí lắp đặt các ống dẫn dầu, khí trên biển hiện hữu, cũng như theo 

quy hoạch, cần được quan tâm trong quy hoạch sử dụng chi tiết các vùng biển, 

nhằm tránh sự cố đối với đường ống, bảo vệ môi trường biển. 

Băng cháy là nguồn năng lượng có hiệu suất cao, sạch và có thể giữ vai 

trò thay thế nguồn năng lượng hóa thạch trong tương lai. Năm 2010, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định 796/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình 

nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm 

lục địa Việt Nam”; hiện chương trình đang được triển khai.  

Năng lượng gió: Thời gian qua, một số dự án khai thác năng lượng gió đã 

và đang được triển khai tại các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bạc 

Liêu, Cà Mau; dự kiến phát triển ở khu vực này khoảng hơn 8.000 MW. Theo 

số liệu điều tra ban đầu, Việt Nam có khoảng 17.400 ha thích hợp để phát triển 

năng lượng gió. Trung Bộ được xem là có tiềm năng năng lươṇg gió lớn nhất cả 

nước (công suất khoảng 880 MW), tập trung ở hai tỉnh Quảng Bình và Bình 
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Định, tiếp đến là Nam Trung Bộ (công suất khoảng 855 MW), tập trung ở hai 

tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Năng lượng sóng biển và thủy triều cũng sẽ được lưu tâm khai thác trong 

tương lai. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có năng lượng thủy triều lớn nhất, 

nhưng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng lại có tiềm năng phát triển nguồn năng 

lượng này nhiều nhất Việt Nam.  

2.2.6. Phát triển công nghiệp ven biển  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của các vùng, khu vực ven biển, gồm: 04 vùng kinh tế - xã hội, 04 vùng 

kinh tế trọng điểm và một số lãnh thổ đặc biệt khác (các hành lang kinh tế, vành 

đai kinh tế; dải ven biển; khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và khu kinh tế - 

quốc phòng). Hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất tại các vùng 

ven biển đang hình thành và phát triển. Như đã phân tích trong các phần trên, 

hoạt động công nghiệp ven biển khá đa dạng, trong đó loại hình đặc thù liên 

quan trực tiếp đến các hoạt động kinh tế biển là công nghiệp chế biến dầu khí 

được đề cập đến ở mục trước và công nghiệp tàu thủy.  

Ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam bắt đầu được đầu tư mạnh mẽ từ 

năm 2002. Ngoài Vinashin được thành lập từ năm 2006 (nay là Tổng Công ty 

Công nghiệp tàu thủy giữ vai trò nòng cốt), ngành đóng tàu của Việt Nam còn 

có các cơ sở đóng tàu thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập 

đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số tập đoàn và tổng công ty Nhà nước 

khác, các cơ sở đóng tàu thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp 

địa phương và tư nhân, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

Hiện có trên 120 nhà máy đóng, sửa chữa tàu với trọng tải trên 1.000 

DWT. Tại Miền Bắc có các nhà máy đóng tàu lớn như: Nam Triệu, Hạ Long, 

Bạch Đằng, Phà Rừng, Bến Kiền, Sông Cấm,..., có thể đóng được các loại tàu 

chở hàng rời có trọng tải trên 50.000 DWT, tàu chở container có sức chở đến 

1.700 TEU, tàu dầu – hóa chất đến 13.500 DWT, tàu chở ô tô 4.900 - 6.900 xe, 

kho chứa dầu nổi 150.000 DWT, các loại tàu hút, kéo - đẩy, tàu tuần tra, tìm 

kiếm cứu nạn,... Tại Miền Nam có các nhà máy đóng tàu Hyundai-Vinashin, 

Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, có thể đóng được các loại tàu chở hàng có trọng 

tải trên 50.000 DWT và các loại tàu công tác chuyên dụng. 

Về sửa chữa tàu, tại Miền Bắc có các nhà máy Bạch Đằng, Phà Rừng, 

Nam Triệu chuyên sửa chữa các loại tàu có trọng tải tới 30.000 DWT. Tại Miền 

Nam có các nhà máy đóng tàu Hyundai - Vinashin, chuyên sửa chữa các tàu 

nước ngoài và đặc biệt là đã hoán cải và nâng cấp tàu chở ô tô. Nhà máy Tàu 

biển Sài Gòn sửa chữa các tàu cho trong và ngoài nước. 
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Hiện một số dự án lớn về nâng cấp nhà máy đóng tàu đã được đầu tư và 

đưa vào khai thác, như: Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng (đầu tư 182,538 tỉ đồng 

để đóng mới được tàu có trọng tải đến 10.000DWT, sửa chữa được tàu đến 

8.000DWT), Nhà máy đóng tàu Bến Kiền (đầu tư 29,694 tỉ đồng cho đóng mới 

tàu cá 300-600HP: 6 chiếc/năm; đóng mới tàu 1.000DWT: 1 chiếc/năm; đóng 

mới tàu 2.500DWT: 1 chiếc/năm; sửa chữa tàu các loại: 15 chiếc/năm), Nhà 

máy đóng tàu Sông Cấm (đầu tư 29,145 tỉ đồng cho đóng mới tàu vỏ nhôm: 6 

chiếc/năm; đóng mới tàu vỏ thép đến 600DWT: 3 chiếc/năm; sửa chữa tàu các 

loại: 6 chiếc/năm), Nhà máy đóng tàu Sông Lô (đầu tư 5,29 tỉ đồng đóng mới và 

sửa chữa tàu 250T: 15 đến 20 chiếc/năm; đóng mới và sửa chữa tàu 600T: 8 

chiếc/năm), Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ (đầu tư  29,843 tỉ đồng đóng mới tàu 

vỏ thép đến 600DWT: 6 chiếc/năm; sửa chữa tàu các loại: 20 chiếc/năm; đóng 

mới tàu cá vỏ nhựa: 50 chiếc/năm) và Nhà máy đóng tàu Nha Trang (đầu tư 

27,242 tỉ đồng đóng mới tàu vỏ thép đến 600DWT: 6 chiếc/năm; sửa chữa tàu 

các loại: 20chiếc/năm; đóng mới tàu cá vỏ nhựa: 50 chiếc/năm). 

Hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng mang lại lợi ích về kinh tế, tạo 

công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên đây là loại hình hoạt động có 

tác động rất lớn đến môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. Đến 

nay Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cho 6 cơ sở phá dỡ tàu cũ bao gồm: Cơ sở 

phá dỡ tàu Bến Rừng (Hải Phòng), An Hồng (nằm trong khu công nghiệp tàu 

thủy An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng), Phương Nam (nằm trong khu 

công nghiệp Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), Tiền Phong (nằm 

trong khu công nghiệp Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), Bến Thủy 

(huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Dung Quất (nằm trong khu kinh tế Dung Quất, 

Quảng Ngãi). Để những nguy cơ về môi trường không xảy ra, nhiều văn bản 

pháp luật được ban hành, trong đó có Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định về 

đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu; 

Nghị định số 114/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở phá 

dỡ và nhập khẩu tàu biển để phá dỡ; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng 

dẫn bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 37/2015/TT-

BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để 

phá dỡ. Tuy nhiên các văn bản này chưa đủ để kiểm soát được hoạt động phá dỡ 

tàu, còn nhiều văn bản khác đang xây dựng, liên quan đến trách nhiệm của các 

chủ cơ sở đối với việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

2.2.7. Khai thác hệ thống viễn thông trên biển  

Tuyến cáp quang biển SEA-ME-WE 3 hay còn gọi là tuyến cáp quang 

Đông Nam Á – Trung Đông – Tây Âu 3 là một hệ thống cáp quang ngầm viễn 

thông dài nhất trên thế giới, hoàn thành vào cuối năm 2000, do France Telecom 

và China Telecom xây dựng, và SingTel, một nhà điều hành mạng viễn thông 
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của Singapore quản lý. Đây là tuyến cáp quang biển duy nhất đi theo chiều kết 

nối từ Châu Á sang Ấn Độ, vào Châu Âu, (các tuyến còn lại đều đi theo hướng 

sang Châu Mỹ qua đảo Guam và Hawaii), sử dụng công nghệ ghép bước sóng 

quang có dung lượng hệ thống là 320Gbps, nối Việt Nam với 39 nước trên thế 

giới. Tại Việt Nam Tuyến cáp quang này cập bờ thành phố Đà Nẵng. 

Tuyến cáp quang biển AAG – Asia-American-Gateway được đưa vào 

hoạt động từ tháng 11/2009 có tổng chiều dài 20.000Km và tổng dung lượng lên 

đến 2Terabit/s. Tuyến AAG có chiều dài 314 km, cập bờ Việt Nam tại Vũng 

Tàu, là tuyến cáp biển có vai trò rất quan trọng đối với Đông Nam Á nói chung 

và Việt Nam nói riêng, bởi đây là tuyến cáp duy nhất kết nối trực tiếp từ Việt 

Nam và các nước đến Mỹ, nơi đặt máy chủ của các dịch vụ viễn thông lớn như 

Facebook, Google, Youtube. Hiện tại tuyến cáp này được các nhà mạng tại Việt 

Nam như FPT, Viettel, VNPT, CMC thuê khai thác và sử dụng. 

Cáp quang biển APG hay còn gọi là Asia Pacific Gateway là một hệ 

thống cáp quang ngầm kết nối Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và Singapore. Tuyến cáp quang 

được thiết kế dài khoảng 10.400 km, dung lượng đáp ứng được 54,8 terabit mỗi 

giây, cập bờ Việt Nam tại Đà Nẵng. Tuyến cáp được xây dựng bởi tập đoàn 

APG bao gồm Facebook và 11 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trong 

khu vực. 

Tuyến cáp quang TVH là tuyến cáp quang kết nối Việt Nam với Thái 

Lan, Hong Kong, có dung lượng mỗi hướng 560Mb/s, được đưa vào khai thác 

từ tháng 11-1995, cập bờ tại Vũng Tàu. Hiện tại tuyến cáp này đang được 

VNPT quản lý. 

2.2.8. Bảo tồn, bảo vệ giá trị tự nhiên, sinh thái  

Theo Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 

2020, sẽ có 16 khu bảo tồn biển Việt Nam được thành lập xong trên tổng diện 

tích biển 169.617 ha và diện tích chung (bao gồm cả biển và đảo) là 270.271 ha.  

Trong số 16 khu bảo tồn biển này, hiện đã có 5 khu bảo tồn được xây 

dựng xong là Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), vịnh Nha 

Trang (Khánh Hòa), Núi Chúa (Ninh Thuận) và Phú Quốc (Kiên Giang), các 

khu bảo tồn khác: Đảo Trần, Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ, Cát Bà (Hải 

Phòng), Hòn Mê (Thanh Hóa), Hải Vân - Sơn Chà (Huế, Đà Nẵng), Lý Sơn 

(Quảng Ngãi), Nam Yết (Khánh Hòa), Phú Quý, Hòn Cau (Bình Thuận) và Côn 

Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang trong quá trình xây dựng. 

Dọc vùng ven biển Việt Nam còn có hệ thống các khu bảo vệ, bảo tồn 

thiên nhiên ở cấp độ khác nhau liên quan đến biển, bao gồm: khu dự trữ sinh 

http://fpttelecom.com.vn/
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quyển Cát Bà (Hải Phòng), khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thủy (Nam Định), 

khu bảo vệ lịch sử - văn hoá - môi trường Nam Hải Vân, khu bảo tồn thiên 

nhiên (BTTN) Sơn Chà (Đà Nẵng), khu BTTN rừng khô Núi Chúa (Ninh 

Thuận), khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu, khu BTTN Cửa Lấp (Bà Rịa - 

Vũng Tàu), khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), khu 

BTTN Đất Mũi Cà Mau và khu di tích lịch sử Hòn Chông (Kiên Giang). 

Ngoài các khu đã được quy hoạch, trên vùng biển nước ta còn có nhiều 

kỳ quan sinh thái và kỳ quan địa chất ở cấp quốc tế, quốc gia và cấp địa phương 

cần bảo vệ, bảo tồn, đặc biệt tại khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Cát 

Bà - Long Châu, Hải Vân - Lăng Cô - Sơn Chà và Phan Thiết.  

2.2.9. Đảm bảo quốc phòng an ninh 

Nhu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển Việt Nam luôn được 

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Tất cả các vùng biển đều được kiểm 

soát và hoạt động quốc phòng, an ninh được ưu tiên cao so với các hoạt động 

khai thác sử dụng biển khác. Với vị trí địa chính trị như Việt Nam, có những 

khu vực biển đặc biệt được dành riêng cho quốc phòng bao gồm cả các đảo tiền 

tiêu như quần đảo Trường Sa, Hoàng sa, Cồn Cỏ, Côn Đảo,… đóng vai trò quan 

trọng trong việc bảo vệ đất nước và chủ quyền quốc gia trên biển. Quần đảo 

Trường Sa rộng 150.000 km2, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 

bao gồm hàng trăm đảo nổi, đá, bãi nông, bãi ngầm với trên 130 nơi đã được đặt 

tên, gồm 8 cụm lớn là Song Tử, Thị Tứ, Loan Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường 

Sa, An Bang và Bình Nguyên. Quần đảo Hoàng Sa thuộc huyện đảo Hoàng Sa, 

thành phố Đà Nẵng, rộng khoảng 15.000 km2, nằm trong khoảng 150-170 Vĩ 

Bắc, bao gồm hơn 100 đảo nổi, đá, bãi nông, bãi ngầm với trên 60 nơi đã được 

đặt tên, gồm 3 cụm lớn là Lưỡi Liềm, Vĩnh An và Mác-lec-phin. Hai quần đảo 

tiền tiêu này giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh, chủ quyền 

trên biển của đất nước. 

Tham gia bảo vệ biển và các hoạt động trên biển Việt Nam có các lực 

lượng vũ trang như Biên phòng, Cảnh sát biển, các lực lượng dân sự, kinh tế 

khác như Kiểm ngư, Thanh tra an toàn hàng hải, Hải quan.  

Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền 

an ninh biên giới biển, đảo, một thành phần của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 

chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên 

giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu. Các hải 

đoàn, hải đội trên tuyến biển và các đồn, trạm biên phòng ven biển, hải đảo 

được thành lập, tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên các vùng 

biển của đất nước. Đặc biệt, giai đoạn từ 1995 đến nay, Bộ đội biên phòng đã 

tích cực, chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước đàm phán với các nước 

láng giềng ký kết nhiều hiệp định, hiệp nghị để giải quyết các vấn đề còn tồn 
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đọng trên vùng biển, giữ vững chủ quyền lãnh thổ với nguyên tắc mềm dẻo, 

kiên trì, không để xảy ra đối đầu căng thẳng trên biên giới.  

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng quân sự chuyên trách 

thuộc Chính phủ, do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành, thực hiện 

chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp 

luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế có liên 

quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của đất 

nước. Kể từ khi thành lập, Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ theo chức năng liên quan đến Biển Đông, như tuần tra, kiểm soát các 

phương tiện hoạt động trên các vùng biển, xử lý vi phạm hành chính, điều tra 

các hành vi phạm tội trên biển như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua 

biên giới, tội phạm về ma túy, môi trường, cướp biển. Ngoài ra, Cảnh sát biển 

Việt Nam đóng góp lớn cho công tác bảo vệ môi trường biển, hỗ trợ hoạt động 

hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh vùng biển. 

Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh luôn có sự phối hợp của các lực 

lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, các lực lượng dân sự, kinh tế khác như 

Kiểm ngư, Thanh tra an toàn hàng hải, Hải quan, các đội tàu cá hoạt động trên 

biển và các cộng đồng ngư dân trên đảo. Việc tăng cường hoạt động của các 

ngành kinh tế trên biển, như đánh bắt xa bờ, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu 

khí ở những vùng nhạy cảm và phát triển kinh tế các đảo vừa góp phần tăng 

trưởng kinh tế, vừa củng cố hậu phương cho chính hoạt động quốc phòng, an 

ninh. 

2.3.  Những vấn đề môi trường biển 

2.3.1. Suy thoái sinh cảnh, hệ sinh thái biển, ven biển 

Các hệ sinh thái ven bờ đang bị khai thác quá mức; rừng ngập mặn bị thu 

hẹp một cách báo động, diện tích các rạn san hô, thảm cỏ biển giảm đáng kể. 

Theo Báo cáo “Hiện trạng Môi trường Quốc gia” năm 2015, tính đến năm 2012, 

56% tổng diện tích rừng ngập mặn trên toàn quốc là rừng mới trồng, thuần loại, 

chất lượng rừng kém cả về kích cỡ, chiều cao cây và đa dạng thành phần loài. 

Những cánh rừng ngập mặn nguyên sinh hầu như không còn. Sự suy giảm trầm 

trọng của diện tích hệ sinh thái rừng ngập mặn kéo theo sự suy giảm tính đa 

dạng sinh học biển, đặc biệt mất bãi đẻ và nơi cư ngụ của các loài thủy sinh, suy 

giảm nghiêm trọng nhiều loài hải sản có giá trị cao, như tôm hùm, bào ngư, 

điệp,... Đánh bắt cá mang tính hủy diệt như dùng chất nổ, chất độc và xung điện 

vẫn diễn ra, đe dọa hơn 80% rạn san hô của Việt Nam. Khai thác rong, cỏ biển 

hầu như chưa được kiểm soát. 

2.3.2. Ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ 



 23 

Cùng với sự suy giảm nhiều nguồn lợi biển do khai thác, sử dụng không 

hợp lý và thiếu tính bền vững, môi trường cửa sông, biển ven bờ ở nhiều khu 

vực bị ô nhiễm. Một lượng lớn chất gây ô nhiễm từ đất liền đổ ra sông và theo 

dòng sông đổ ra biển. Nguồn gây ô nhiễm bao gồm nước thải sinh hoạt trực tiếp 

từ khu vực đô thị, thành phố ven biển, nước thải công nghiệp từ các khu công 

nghiệp ven biển trực tiếp hay qua cống thải ngầm dưới biển; nước thải từ các cơ 

sở chế biến thực phẩm ven biển có công nghệ thu mua, sản xuất chưa đạt chất 

lượng về xả thải; chất thải từ các cơ sở phá dỡ tàu thuyền ven biển, các mỏ 

khoáng sản ven biển và nhiều bến cảng phân bố dọc theo chiều dài bờ biển. 

Ngoài ra, dầu thải, hóa chất của tàu, thuyền xả trực tiếp trên biển, cùng các sự 

cố dầu tràn của dàn khoan khai thác, tàu vận tải chuyên chở dầu và các sự cố 

tràn hóa chất khác cũng là các nguồn đóng góp đáng kể chất gây ô nhiễm biển. 

Các nhà máy sửa chữa đóng mới tàu biển có thể gây ô nhiễm cho môi 

trường biển do hoạt động giao thông thủy của tàu thuyền ra vào nhà máy, quá 

trình sản xuất sửa chữa và đóng mới tàu tại các nhà máy, sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên và việc nạo vét định kỳ khu nước và hệ thống luồng vào nhà 

máy. Nguồn nước thải công nghiệp là từ các phân xưởng sửa chữa cơ khí, mộc, 

nước thải từ tàu, nước vệ sinh nhà xưởng, kho bãi. Nước thải công nghiệp chứa 

hàm lượng chất lơ lửng rất cao bao gồm chất rắn, dầu mỡ, chất hữu cơ và kim 

loại, quặng và còn có thể chứa đựng các chất độc tố hòa tan trong nước. Bên 

cạnh đó, nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà hàng, văn phòng 

nhà máy cũng có hàm lượng rất cao các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, 

chất dinh dưỡng và vi trùng, dịch bệnh. 

Hoạt động phá dỡ tàu biển sinh ra các hóa chất độc hại và chất thải nguy 

hại như: PCB, PVC, PAH, TBT, dầu mỡ khoáng, amiăng, các kim loại nặng 

(thủy ngân, chì, đồng, kẽm, nhôm, sắt...) và các chất nguy hại khác như: chất 

phóng xạ, hợp chất nhóm xyanua hữu cơ và cặn bể chứa nước dằn tàu có chứa 

nhiều vi khuẩn và sinh vật ngoại lai là những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

biển và trên đất liền rất cao. 

Theo báo cáo của Trạm quan trắc môi trường biển Miền Bắc, Miền Trung 

và Miền Nam năm 2015, hàm lượng chất rắn lơ lửng luôn ở mức tương đối cao 

tại vùng ven biển Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Ô 

nhiễm chất hữu cơ và dầu mỡ đã và đang diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh, thành 

phố có biển Việt Nam, đặc biệt là vùng cửa sông các tỉnh phía Bắc và dọc dải 

ven biển Miền Nam. Hàm lượng COD, amoni (NH4+) trong giai đoạn 2011-

2015 tại hầu hết các khu vực đã ở mức cao vượt ngưỡng cho phép, đặc biệt là ở 

khu vực biển ven bờ Miền Bắc. Hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước biển 

vượt ngưỡng cho phép tại hầu hết các khu vực cảng biển và có xu hướng gia 

tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của các tàu thuyền làm rò rỉ nhiên 

liệu dầu mỡ. Nước biển khơi nói chung chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tuy nhiên, 
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hàm lượng phốt phát ghi nhận tại một số điểm đã ở mức cao hơn giới hạn cho 

phép; hàm lượng dầu tuy đạt ngưỡng cho phép theo QCVN 44:2012/BTNMT 

nhưng có giá trị cao hơn tiêu chuẩn ASEAN.  

2.3.3. Sự cố môi trường biển 

Sự cố môi trường biển Việt Nam có thể do các nguồn khác nhau như sự 

cố từ các hoạt động khai thác sử dụng biển và ven biển, sự cố từ tự nhiên trên 

biển và sự cố không xác định được nguồn gốc. 

Hoạt động khai thác sử dụng biển và đổ chất thải ra biển gây ra nhiều sự 

cố môi trường biển ở nước ta, trong đó phải kể đến sự cố hóa chất, tràn dầu và 

thủy triều đỏ.  

Sự kiện hải sản chết bất thường dọc biển 4 tỉnh Miền Trung (từ Hà Tĩnh 

đến Thừa Thiên Huế) vừa qua gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, đặc biệt đối với 

các ngành nuôi trồng, đánh bắt, kinh doanh thủy hải sản, du lịch và ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình an ninh, xã hội không chỉ tại các tỉnh nêu trên mà 

trên phạm vi toàn quốc. Theo các chuyên gia môi trường, không chỉ Công ty 

Formosa ở Vũng Áng, mà các cơ sở công nghiệp ở một số khu kinh tế ven biển 

khác cũng xả thải gián tiếp hoặc trực tiếp ra biển, dẫn đến sự cố, thậm chí thảm 

họa tiềm ẩn đối với môi trường biển ven bờ.  

Hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu và giao thông hàng hải nói 

chung cũng là những nguyên nhân gây ra sự cố môi trường biển. Theo thống kê 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 1992-2015 đã có 54 vụ tràn 

dầu nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, với khoảng 340 

giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí thì mùn khoan, dung dịch khoan thải, 

nước thải các loại như nước làm mát, nước rửa sàn tàu, nước dằn, nước thải sinh 

hoạt và một phần nước vỉa đi lên cùng với mùn khoan hoặc thử vỉa, là nguồn 

chất thải chưa được xử lý, có thể gây ra sự cố môi trường biển nếu không kiểm 

soát chặt chẽ.  

Thủy triều đỏ đã xuất hiện ở vùng biển Cát Bà (Hải Phòng), từ Cà Ná đến 

Phan Rí (Bình Thuận), cũng như một số nơi khác thuộc dải ven biển Miền 

Trung từ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến vịnh Nha Trang.  

Các sự cố từ tự nhiên cần kể tới là xói lở bờ biển (đặc biệt ở Hải Hậu, 

Nam Định và bán đảo Cà Mau), xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long và 

ngập lụt nhiều vùng ven biển Miền Trung do nước dâng do bão kết hợp lũ từ 

thượng nguồn.  

Sự cố không rõ nguồn gốc có thể kể đến là dầu tràn trôi nổi trên biển Việt 

Nam trong những năm trước, gây ô nhiễm một vùng biển rộng, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, sử dụng biển. 

2.3.4. Tổn thương tài nguyên, môi trường biển do thiên tai và BĐKH 
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Bên cạnh các tác động từ con người, thiên tai góp phần gia tăng các vấn 

đề môi trường biển. Các yếu tố gây tổn thương tài nguyên, môi trường biển bao 

gồm tai biến địa động lực (động đất, xói lở bờ biển, bồi tụ, trượt lở đất), tai biến 

địa hóa (ô nhiễm môi trường nước và trầm tích), tai biến liên quan đến khí 

tượng thủy văn (bão, lũ, nước biển dâng), các yếu tố cường hóa tai biến gây 

sóng thần (đứt gãy nền địa chất) và tác động của biến đổi khí hậu. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trình 

Chính phủ về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Tây Nguyên, Nam 

Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, đến thời điểm báo cáo (ngày 15/4/2016) 

hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng ở Tây Nguyên (chiếm tới 70% 

diện tích canh tác) và Nam Trung Bộ (Hình 1.12). Tại các tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long, xâm nhập mặn vào đất liền sâu nhất lên đến hơn 90 km (chưa từng 

xuất hiện trong lịch sử quan trắc xâm nhập mặn). Đã có 11/13 tỉnh/thành phố 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng không chỉ đến sản xuất mà sinh 

hoạt của bà con nông dân cũng trở nên vô cùng khó khăn. Theo những phân tích 

của nhiều chuyên gia khí hậu, thủy văn thì đây được coi là đợt hạn hán, xâm 

nhập mặn đặc biệt nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm trở lại đây cho các 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là một số tỉnh miền Tây. Nguyên nhân 

chính được xác định là do hiện tượng El Nino gây hạn hán và ít mưa bão. Nước 

sông Mê kông giảm hẳn lưu lượng nước từ 30-50% khi về Việt Nam cũng là 

một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.  

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch hành động Quốc gia 

về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 được ban hành theo Quyết định số 

1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó kịch bản 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2015 được cập nhật, 

cung cấp những thông tin mới nhất về biểu hiện, xu thế biến đổi của khí hậu 

trong quá khứ và kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong thế kỷ 21 ở 

Việt Nam. Về mực nước biển dâng, theo kịch bản về nồng độ khí nhà kính 

trung bình thấp (RCP4.5), vào cuối thế kỷ 21 mực nước biển dâng cao nhất ở 

khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: 58 cm (33-83 cm); thấp nhất ở khu 

vực Móng Cái đến Hòn Dấu: 53 cm (32-75 cm). Theo kịch bản nồng độ khí nhà 

kính trung bình cao (RCP8.5), vào cuối thế kỷ 21 mực nước biển dâng cao nhất 

ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa: 78 cm (52-107 cm); thấp nhất ở khu 

vực Móng Cái đến Hòn Dấu: 72 cm (49-101 cm). Nếu nước biển dâng 1 m, 

khoảng 17,57% diện tích Đồng bằng Sông Hồng, 1,47% diện tích các tỉnh ven 

biển Miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, 17,84% diện tích Thành phố 

Hồ Chí Minh và 4,79% diện tích Bà Rịa - Vũng Tàu có nguy cơ bị ngập. Đồng 

bằng sông Cửu Long là khu vực có nguy cơ ngập cao (39,40% diện tích), trong 

đó tỉnh Kiên Giang có nguy cơ ngập cao nhất (75% diện tích). 
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Mức độ dễ bị tổn thương cao nhất của tài nguyên, môi trường biển do 

thiên tai, biến đổi khí hậu được xác định là ở vùng biển ven bờ từ Hải Phòng 

đến Hà Tĩnh và một số khu vực ven biển thuộc Yên Hưng, Hạ Long, Quảng Hà, 

Hải Ninh (Quảng Ninh); các thành phố Đồng Hới, Đà Nẵng, Hôị An, Tam Kỳ, 

Quy Nhơn và các huyêṇ Viñh Linh, Gio Linh (Quảng Trị); Quảng Điền, Phú 

Vang (Thừa Thiên Huế); Phù Cát (Bình Định); Tuy An (Phú Yên), bán đảo 

Cam Ranh (Khánh Hòa), thành phố Vũng Tàu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), 

huyện Cần Giờ (Thành phồ Hồ Chí Minh), huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), 

các huyện ven biển tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, các huyện 

Trần Văn Thời, Cái Nước, Ngọc Hiển và Đầm Dơi (Cà Mau). Tiếp theo là các 

vùng ven biển thuộc Hải Ninh, Hạ Long (Quảng Ninh), Đồ Sơn (Hải Phòng), 

Quỳnh Lưu, Nghi Lộc (Nghệ An), Hà Tĩnh, các huyêṇ Quảng Trac̣h, Bố Trac̣h, 

Lê ̣Thủy (Quảng Bình), huyêṇ Đức Phổ (Quảng Ngãi), huyêṇ Hoài Nhơn, Phù 

My ̃(Bình Định), thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), huyêṇ Ninh Hòa và viṇh Cam 

Ranh (Khánh Hòa), Nam huyện Ninh Hải, Đông Bắc huyện Ninh Phước, Tuy 

Phong, Bắc Bình (Ninh Thuận), thành phố Phan Thiết, phần đất liền từ Hà Tiên 

(Kiên Giang) đến U Minh (Cà Mau); một phần vùng biển ven bờ tỉnh Thanh 

Hóa, Bình Thuận; vùng ven bờ đến ngoài khơi 5m nước tại vùng biển Bạc Liêu; 

vùng biển ven bờ từ 0-10 m nước từ huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đến mũi Cà 

Mau. 

2.4. Bối cảnh khu vực, thế giới và những diễn biến trên Biển Đông 

Biển Đông nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền 

Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, Châu Âu - Châu Á, Trung Đông - Châu Á. 

Có năm trong số mười tuyến đường biển thông thương lớn nhất trên thế giới 

liên quan đến Biển Đông gồm: tuyến Tây Âu, Bắc Mỹ qua Địa Trung Hải, kênh 

đào Xuy-ê, Trung Đông đến Ấn Độ, Đông Á, Úc, Niu Di Lân; tuyến Đông Á đi 

qua kênh đào Panama đến bờ Đông Bắc Mỹ và Caribe; tuyến Đông Á đi Úc và 

Niu Di Lân, Nam Thái Bình Dương; tuyến Tây Bắc Mỹ đến Đông Á và Đông 

Nam Á.  

Biển Đông được coi là khu vực có các tuyến đường vận tải quốc tế nhộn 

nhịp thứ hai của Thế giới, là huyết mạch thiết yếu vận chuyển dầu và các nguồn 

tài nguyên thương mại từ Trung cận Đông và Đông Nam Á tới Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Trung Quốc. Hơn 90% lượng vận tải thương mại của thế giới thực hiện 

bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng Biển Đông; lượng dầu 

lửa và khí hóa lỏng được vận chuyển qua vùng biển này lớn gấp 15 lần lượng 

chuyên chở qua kênh đào Panama. Vì vậy, Biển Đông đóng một vài trò đặc biệt 

quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực về địa chiến lược, an ninh, 

giao thông hàng hải và kinh tế. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là những 

khu vực có nhiều tuyến hàng hải quốc tế đi qua. 
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Năm 2013, “Con đường Tơ lụa trên biển” theo sáng kiến “Một vành đai, 

Một con đường” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một bước đi kinh tế 

có ảnh hưởng chiến lược tới khu vực Đông và Nam Á. “Con đường Tơ lụa trên 

biển” sẽ lấy các cảng biển quan trọng làm đầu mối, xuất phát từ các cảng biển 

thuộc khu vực duyên hải Trung Quốc, trục chính đi qua Biển Đông theo eo biển 

Malacca, mở nhánh phụ qua các eo biển Lombok và Sunda (Indonesia), dọc 

theo Ấn Độ Dương đến vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, vịnh Aden, tới Đại Tây Dương, 

mở rộng mạng lưới giao thương trên biển kéo dài từ Châu Á đến Trung Đông, 

Đông Phi và Châu Âu.  

Cùng với những cơ hội từ “Con đường Tơ lụa trên biển”, các nước 

ASEAN trong đó có Việt Nam đang đứng trước những thách thức trong hợp tác 

về biển với Trung Quốc. Một phần, các thành viên ASEAN lo ngại “Con đường 

Tơ lụa trên biển” sẽ không kết nối được với Kế hoạch Tổng thể về Kết nối 

ASEAN (MPAC), vì nó biển thể hiện mong muốn của Trung Quốc, sẵn sàng để 

thay thế ASEAN đóng vai trò trung tâm, làm cầu nối khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương, động lực hình thành cấu trúc khu vực. Phần lớn khác là sự lo ngại 

về những hành động mà Trung Quốc đã và đang thể hiện trên Biển Đông, như 

cải tạo hạ tầng và xây dựng đảo nhân tạo trên các khu vực chiếm đóng bất hợp 

pháp, xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng có thể sử dụng cho mục đích quân sự, 

triển khai hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo, đặc biệt thể hiện qua việc 

công bố đường lưỡi bò (năm 2009), đặt dàn khoan trên Biển Đông gần quần đảo 

Hoàng Sa của Việt Nam (năm 2014) và gần đây nhất là đặt dàn khoan tại khu 

vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, nơi Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm 

phán phân định (tháng 4/2016). 

“Con đường Tơ lụa trên biển” cũng như vành đai “Chuỗi ngọc trai”, hệ 

thống căn cứ hải quân hoặc cảng nghe lén điện tử được xây dựng tại Myanmar, 

Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka là nhằm triển khai sức mạnh của Trung 

Quốc ra biển. Chuỗi ngọc trai giống như một vành đai bao quanh một phần rộng 

lớn của Châu Á, đặt Trung Quốc vào vị trí kiểm tra và giám sát tất cả những 

tuyến đường biển nhộn nhịp nhất ở Châu Á; kiềm chế Nhật Bản và Hàn Quốc; 

từ chối quyền tiếp cận của Mỹ với các vùng duyên hải Châu Á; và giành lợi thế 

tiếp cận trực tiếp với Thái Bình Dương. 

Qua tài liệu thu thập được của Đoàn Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Chu 

Hồi làm trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Quy hoạch không gian biển của các 

quốc đảo và các quốc gia biển trong “Con đường tơ lụa” tại thành phố Châu 

Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 07/6/2018 đến 10/6/2018 cho thấy, 

Trung Quốc đã thực hiện hóa việc phân vùng chức năng biển cho giai đoạn 

2012 - 2020, trong đó bao gồm cả vùng nước trong phạm vi “Đường Lưỡi bò” 

trên Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền.  

http://www.eastbysoutheast.com/chinas-maritime-silk-road-africa/
http://dantri.com.vn/the-gioi/con-duong-to-lua-xua-va-tham-vong-trung-quoc-ngay-nay-tiep-theo-va-het-1438238552.htm
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Trung Quốc đã phân không gian biển thành 8 vùng với 22 tiểu vùng cụ 

thể, bao gồm: (1) Vùng đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản; (2) Vùng cảng và 

hàng hải; (3) Vùng sử dụng phát triển công nghiệp và đô thị; (4) Vùng khoáng 

sản và năng lượng; (5) Vùng du lịch và giải trí; (6) Vùng bảo vệ, bảo tồn biển; 

(7) Vùng sử dụng cho mục đích đặc biệt; và (8) Vùng hạn chế.  

Đối với vùng biển trong phạm vi “Đường Lưỡi bò” trên Biển Đông mà 

phía Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền, mặc dù Trung Quốc không 

nêu rõ mục đích sử dụng đối với vùng biển này, song đã đặt tên nhằm cho thấy 

ý đồ chủ quyền đối với vùng biển này với 02 vùng: (1) Vùng biển Trung Nam 

Trung Hoa và (2) Vùng biển Nam Trung Hoa.  

2.5. Thực trạng các quy hoạch liên quan đến biển 

2.5.1. Các quy hoạch ngành liên quan đến sử dụng không gian biển  

Hiện nay, nhiều quy hoạch phát triển của các ngành liên quan đến khai 

thác sử dụng không gian và tài nguyên biển đã được phê duyệt và triển khai 

thực hiện trên thực tế, bao gồm quy hoạch phát triển của ngành giao thông, 

công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, tài nguyên và môi trường…  

Qua việc rà soát các quy hoạch ngành, cho thấy, hầu hết các quy hoạch 

này tập trung vào việc mở rộng, khai thác không gian, tiềm năng, tài nguyên sẵn 

có của biển để phát triển kinh tế ngành, phục vụ mục tiêu tăng trưởng, mà chưa 

quan tâm ưu tiên đến việc bảo vệ, bảo tồn các tài nguyên, giá trị tự nhiên khác 

của biển. Việc xây dựng quy hoạch vẫn theo cách tiếp cận đơn ngành, chưa có 

sự lồng ghép, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, bảo vệ các tài nguyên 

thiên nhiên, hệ sinh thái và sinh cảnh ở vùng ven biển và biển. Cụ thể như: 

1) Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 

2020 chủ yếu quan tâm đến việc khai thác tiềm năng vị thế, không gian của 

vùng ven biển để xây dựng và phát triển các khu kinh tế ven biển, tăng khả 

năng thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chưa xem xét đến sự tác động 

của quy hoạch đến việc bảo vệ, phục hồi các giá trị, tài nguyên và môi trường ở 

vùng ven biển. 

 2) Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 chưa quan tâm đến việc bảo vệ, bảo tồn các giá trị tự 

nhiên ở vùng ven biển và biển, mà chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng 

dịch vụ vận tải, phát triển và từng bước hiện đại hoá đội tàu, mở rộng và hiện 

đại hoá hệ thống cảng biển, mở rộng và nạo vét luồng vào cảng, phát triển 

ngành công nghiệp đóng tàu và các dịch vụ hàng hải. 

3) Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 tập trung vào việc mở rộng và phát triển hệ thống 
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cảng biển với sự hình thành nhiều cảng mới, chưa quan tâm nhiều đến việc bảo 

vệ các tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và ven bờ.  

4) Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 chủ yếu quan tâm đến tốc độ tăng trưởng, cơ cấu 

lại tỷ trọng giữa các ngành công nghiệp, đẩy mạnh việc tìm kiếm, thăm dò và 

khai thác dầu khí, chưa đưa ra được những giải pháp để bảo vệ môi trường 

trước những tác động của sự phát triển ngành công nghiệp.    

5) Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 chưa quan tâm đến việc duy trì, bảo vệ các nguồn lợi, mà chủ yếu tập 

trung vào việc thúc đẩy sự tăng tưởng của ngành thuỷ sản, đặc biệt là sự tăng 

trưởng về sản lượng khai thác, đội tàu đánh bắt và cơ cấu, sắp xếp lại nghề khai 

thác. 

6) Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 chủ yếu quan tâm đến mở rộng không gian phát triển du 

lịch, khai thác tiềm năng sẵn có của tự nhiên để phát triển, đa dạng hoá loại hình 

và sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chưa đưa ra những 

giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động do sự phát triển của quy hoạch phát 

triển du lịch đến tài nguyên và giá trị tự nhiên khác.  

7) Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 chủ yếu hướng tới đẩy mạnh 

việc tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu - khí, xây dựng và phát triển hệ thống 

đường ống dẫn vận chuyển khí ngoài khơi, thiếu những quy hoạch để bảo vệ, 

bảo tồn các hệ sinh thái, giá trị tự nhiên và môi trường trong và quanh vùng 

khai thác. 

8) Quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 

2030 tập trung vào việc phân định không gian để xây dựng các nhà máy điện 

hạt nhân ở vùng ven biển thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, 

Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, thiếu quy hoạch bảo vệ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 

trong vùng quy hoạch.  

9) Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 chủ yếu tập trung vào việc phân định không 

gian để bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, các nguồn gen quí 

hiếm thông qua sự hình thành các khu bảo tồn, vườn quốc gia hay khu hệ sinh 

thái, mà chưa có sự sắp xếp lại các hoạt động khai thác tương thích trên một 

không gian biển xác định. 

10) Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 tập 

trung vào duy trì, bảo vệ các khu bảo tồn hiện có, điều tra, khảo sát để thiết lập 

các khu bảo tồn mới, chưa quan tâm đến quy hoạch sử dụng không gian biển. 
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2.5.2. Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050  

Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 được lập theo Điều 44 

Luật Biển Việt Nam và thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18 tháng 

09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chương trình xây 

dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 

ba Quốc hội khoá XIII, ngày 23 tháng 9 năm 2015. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình 

Chính phủ số 148/TTr-BTNMT-m ngày 26/5/2017 trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, phê duyệt Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế 

hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025. 

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

162/VPCP-NN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai xây dựng Quy hoạch không 

gian biển theo quy định của Luật quy hoạch. Theo đó, giao Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, trên cơ sở kết quả dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến 

năm 2050, triển khai xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy 

định của Luật quy hoạch, trình Chính phủ xem xét, quyết định để trình Quốc 

hội.  

Về bản chất, Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam là loại quy hoạch không 

gian; phân định, sắp xếp không gian biển hợp lý cho các ngành, lĩnh vực khác 

nhau trên cơ sở tích hợp các quy hoạch ngành liên quan đến biển.  

Về phân vùng, Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 đã phân 

vùng biển Việt Nam thành 06 loại vùng và 34 tiểu vùng. Cụ thể bao gồm: 

- Loại vùng sử dụng đặc biệt: là vùng biển được sử dụng ưu tiên cho mục 

đích quốc phòng, an ninh. Vùng gồm 11 tiểu vùng phân bố ở các vùng biển ven 

bờ và ngoài khơi của Việt Nam. 

- Loại vùng chú trọng bảo tồn và phát triển kinh tế: là vùng chú trọng đến 

bảo tồn khi phát triển các ngành kinh tế. Vùng có 05 tiểu vùng, là nơi tập trung 

nhiều sinh cảnh, hệ sinh thái ven bờ quan trọng, đồng thời cũng là nơi phát triển 

nhiều ngành kinh tế biển và có nhu cầu quốc phòng, an ninh.  

- Loại vùng phát triển kinh tế kết hợp bảo tồn: Bao gồm 04 tiểu vùng, là 

vùng được ưu tiên cho phát triển kinh tế biển, nhưng phải bảo đảm việc bảo tồn 

giá trị sinh thái biển.  

- Loại vùng ưu tiên khai thác dầu khí: Bao gồm 06 tiểu vùng, ưu tiên cho 

các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí.  
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- Loại vùng ưu tiên khai thác hải sản: là vùng ưu tiên cho các hoạt động 

khai thác hải sản, với 03 tiểu vùng chủ yếu tập trung ở các vùng đánh bắt hải 

sản xa bờ tuyến lộng và tuyến khơi.  

- Loại vùng cho các hoạt động sử dụng khác: Gồm có 05 tiểu vùng chủ 

yếu phân bố ở các vùng biển ngoài khơi bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và 

Hoàng Sa, là vùng vâñ diêñ ra các hoaṭ đôṇg sử duṇg biển, nhưng chưa phát 

sinh nhu cầu xác định tính ưu tiên cho môṭ loaị hình hoạt động cụ thể nào. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Luật quy hoạch về quy hoạch không gian 

biển quốc gia, các vùng không gian biển đã phân trong Quy hoạch sử dụng biển 

Việt Nam đến năm 2050 vẫn còn tương đối thô, mang tính định hướng; chưa 

phân vùng chi tiết, cụ thể cho các ngành, lĩnh vực khác nhau, bao gồm các 

vùng: cấm khai thác, khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, 

khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 

trường và bảo tồn hệ sinh thái.... 

Phạm vi quy hoạch của Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 

mới tập trung quy hoạch cho vùng biển, bao gồm: vùng nội thủy, vùng lãnh hải, 

vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ 

quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong đó bao 

gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quy hoạch chưa thực hiện phân 

vùng cho các vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo và vùng trời của nước ta.  

Hơn nữa, Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 cũng chưa 

đưa ra được chỉ tiêu, chỉ số mang tính định lượng cần đạt trong kỳ Kế hoạch 

thực hiện quy hoạch. 

 

III. PHƯƠNG PHÁP, CÁCH TIẾP CẬN LẬP QUY HOẠCH 

3.1. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và thế giới  

Ngay từ những năm cuối của Thế kỷ 19 và đầu Thế kỷ 20, Quy hoạch 

không gian biển đã đươc xem là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho 

công tác quản lý nhà nước về biển ở các nước trên thế giới, đặc biệt đối với các 

nước phát triển như Anh, Mỹ, Bỉ, Australia và một số nước trong Khu vực 

Đông Nam Á.  

Theo UNESCO, QHKGB là quá trình phân tích, định hướng cho các hoạt 

động của con người để đạt được mục tiêu về môi trường, xã hội và kinh tế. 

QHKGB lần đầu tiên được phát triển từ ý tưởng quản lý công viên biển quốc tế 

“Dải san hô lớn - Great Barrier Reef” ở Australia. Từ đó tới nay, QHKGB đã 

được sử dụng ở nhiều nước với những cách hiểu khác nhau, nhưng có mục đích 

chung là áp dụng cách tiếp cận dựa trên việc phân định các phương thức sử 
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dụng không gian biển hợp lý để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ 

môi trường.  

Quy hoạch Công viên biển Dải san hô lớn ở Australia được thực hiện vào 

năm 1975 cho vùng biển rộng 344.400 km2. Mục đích của việc lập quy hoạch là 

nhằm các mục tiêu dưới đây:  

(1) Duy trì đa dạng sinh học và hệ sinh thái tạo ra Dải san hô lớn; 

(2) Quản lý tác động các tác động của việc gia tăng hoạt động giải trí và 

mở rộng du lịch; 

(3) Quản lý tác động của các hoạt động câu cá giai trí và thương mại; 

(4) Quản lý các tác động rủi ro ô nhiễm từ đất liền và hàng hải. 

Quy hoạch phân vùng biển thành 07 vùng cụ thể, bao gồm: (1) Vùng bảo 

tồn (không khai thác): 0,1%; (2) Công viên biển quốc gia (cấm đánh cá): 4,6%; 

(3) Vùng nghiên cứu khoa học: 0,01%; (4) Vùng đệm: 0,1%; (5) Vùng hạn chế 

đánh cá: 0,6%; (6) Vùng bảo vệ nơi sinh cư (không lứoi quét): 15,2%; và (7) 

Vùng sử dụng tổng hợp (sử dụng hợp lý): 77,9%. 

Đối với trưởng hợp QHKGB ở Vương Quốc Anh, năm 2004, Cục Môi 

trường, Thực phẩm và các Vấn đề nông thôn Vương Quốc Anh (DEFRA) đã 

nghiên cứu lựa chọn và lập QHKGB cho vùng bờ của Vương Quốc Anh. Theo 

định nghĩa của DEFRA, QHKGB là cách tiếp cận tổng hợp, một phương thức 

thực tiễn thiết lập phương án sử dụng không gian biển nhằm giải quyết các mâu 

thuẫn, mối tương tác giữa các mục đích sử dụng để từ đó cân bằng các nhu cầu 

phát triển và nhu cầu bảo vệ các hệ sinh thái, hướng tới đạt được các mục tiêu 

kinh tế và xã hội theo hướng mở và có kế hoạch (DEFRA, 2008). Theo 

QHKGB, vùng bờ của Vương Quốc Anh được phân thành 11 vùng, bao gồm: 

(1) Vùng ven bờ Đông Bắc; 

(2) Vùng ngoài khơi Đông Bắc; 

(3) Vùng ven bờ phía Đông; 

(4) Vùng ngoài khơi phía Đông; 

(5) Vùng ven bờ Đông Nam; 

(6) Vùng ven bờ phía Nam; 

(7) Vùng ngoài khơi phía Nam; 

(8) Vùng ven bờ Tây Nam; 

(9) Vùng ngoài khơi Tây Nam; 

(10) Vùng ven bờ Tây Bắc; và 

(11) Vùng ngoài khơi Tây Bắc. 
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Tương ứng với mỗi vùng biển trên, DEFRA xây dựng một Kế hoạch sử 

dụng biển cho giai đoạn 20 năm. Kế hoạch được rà soát, đánh giá và điều chỉnh 

03 năm một lần.  

Tại Mỹ, Đạo luật quản lý vùng bờ (CZMA) được xem như một công cụ 

để giải quyết các vấn đề ở cấp bang và liên bang, được Quốc hội Mỹ thong qua 

năm 1972 nhằm bảo vệ, phục hồi và duy trì các nguồn tài nguyên ven biển. 

Theo quy định, các bang của Mỹ có thẩm quyền đối với các vùng biển ven bờ 

đến giới hạn 03 hải lý (ngoại trừ một số bang như Texas, Puerto Rico và vịnh 

Florida là 09 hải lý và Great Lake có ranh giới quốc tế với Canada). Tất cả các 

vùng biển ngoài giới hạn 03 hải lý và ra đến 200 hải lý là thuộc thẩm quyền của 

liên bang. 

Tháng 7/2010, Tổng thống Obama ký sắc lệnh thông qua Chính sách 

Quốc gia về quản lý các đại dương, vùng ven biển và Great Lake. Chính sách 

xác định quy hoạch không gian biển và vùng bờ (CMSP) là một trong 9 mục 

tiêu ưu tiên quốc gia và cung cấp một khung linh hoạt cho CMSP để giải quyết 

các vấn đề về bảo tồn, phát triển kinh tế, mâu thuẫn giữa những người sử dụng 

và sử dụng bền vững các đại dương, vùng bờ và Great Lake. Theo CMSP, có 09 

vùng quy hoạch và tương ứng với mỗi vùng là một cơ quan quy hoạch tương 

ứng gồm các đại diện của liên bang, bang và các bộ tộc. Cơ quan quy hoạch xác 

đinh mục tiêu, mục đích và thực hiện việc lập quy hoạch biển và ven biển của 

khu vực.  

 Đối với việc xây dựng và thực hiện CMSP ở Mỹ, các cơ quan quy hoạch 

vùng có vai trò chính; tham gia vào các cơ quan này là các cơ quan đại diện của 

biển giáp với Canada và Mêxicô nên các cơ quan quy hoạch vùng có thể có các 

đại diện từ bên ngoài hoặc giám sát viên từ các quốc gia này.   

Hiện nay, nhiều bang ở Mỹ như Massachusetts, Rohde Island, New York, 

Oregon, Hawaii đã xây dựng Kế hoạch quản lý biển đối với các vùng biển:  

vùng Đông Bắc, vùng Trung Đại Tây Dương, Great Lake, các đảo Thái Bình 

Dương và vùng biển Caribê. Một số bang khác gồm Delaware, Florida, Bắc 

Carolina, Nam Carolina và Washington xây dựng Quy hoạch không gian biển 

hoặc lập phân vùng biển.  

Đối với ở Vương Quốc Bỉ, Quy hoạch không gian biển được thực hiện từ 

năm 2003 cho vùng Biển Bắc với phạm vi bao gồm vùng lãnh hải và vùng đặc 

quyền kinh tế. Diện tích vùng biển quy hoạch là 3.600 km2 trải dài trên 66 km. 

Mục đích QHKGB của Bỉ nhằm khai thác năng lượng gió ngoài khơi và các yêu 

cầu quốc tế đối với việc bảo vệ và bảo tồn giá trị sinh thái và sinh học của khu 

vực theo yêu cầu của Liên minh Châu Âu. Việc lập QHKGB được chia thành 

02 giai đoạn: Giai đoạn 1 phân vùng cho các vùng khai thác cát, sỏi và vùng sản 
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xuất phong điện ngoài khơi; giai đoạn 2 phần vùng cho các khu bảo vệ chim và 

khu bảo vệ sinh cư. 

Trường hợp ở Trung Quốc, quản lý biển được thực hiện thông qua phân 

vùng chức năng biển, phân các khu vực biển thành những vùng chức năng khác 

nhau phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và quản lý 

biển phù hợp với các tiêu chí phân vùng chức năng biển.  

Tại Trung Quốc, năm 2012, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua và triển 

khai thực hiện Sơ đồ phân vùng chức năng biển quốc gia cho giai đoạn 2011-

2020 với 8 loại vùng bao gồm: 

(1) Vùng cảng và vận tải biển; 

(2) Vùng nông nghiệp và thủy sản; 

(3) Vùng bảo tồn biển; 

(4) Vùng khoáng sản và năng lượng; 

(5) Vùng du lịch, nghỉ dưỡng; 

(6) Vùng công nghiệp và đô thị; 

(7) Vùng sử dụng đặc biệt; 

(8) Vùng dành cho các loại hình sử dụng khác.  

Cùng với sơ đồ phân vùng, Trung Quốc đã xây dựng và ban hành hang 

loạt văn bản pháp luật liên quan đến quản lý biển, hệ thống thu phí sử dụng biển 

được triển khai, cơ chế giám sát, xử phạt cũng được xây dựng và hoàn thiện.  

Đối với các nước trong khu vực Đông Á, cách tiếp cận quy hoạch không 

gian chủ yếu triển khai ở cấp địa phương và thể hiện qua Kế hoạch phân vùng 

sử dụng vùng bờ địa phương, như Bali (Indonesia), Bataan, Batangas 

(Philippin), Sihanoukville (Campuchia)… Trong các kế hoạch này, công tác sắp 

xếp, hoàn thiện thể chế để triển khai phân vùng được chú trọng; các vùng biển 

cụ thể, cũng như các quy định sử dụng đối với từng vùng trong các kế hoạch 

phân vùng đó được đưa ra ở mức độ ban đầu và trong quá trình triển khai sẽ dần 

dần được cụ thể hóa, chi tiết hóa, song song với việc hoàn thiện thể chế quản lý 

vùng bờ. 

TÓM LẠI:  

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về 

QHKGB, có thể đưa ra một số kết luận chung như sau: 

1) Việc lập và triển khai thực hiện QHKGB cần có một Cơ chế điều phối 

đa ngành với sự tham gia của đầy đủ của các bên liên quan từ cấp Trung ương 

đến địa phương; 
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2) Bản chất của QHKGB phân định, sắp xếp không gian biển cho một 

hoặc một số mục đích sử dụng khác nhau thông qua bản đồ phân vùng chức 

năng biển và các quy định sử dụng đối với mỗi vùng cụ thể;  

3) Ở cấp quốc gia, các vùng quy hoạch được phân thô, bao gồm tất cả các 

vùng biển thuộc quyền quản lý của quốc gia đó. Trong khi ở cấp địa phương, 

vùng quy hoạch cụ thể hơn và tập vùng vào vùng biển ven bờ; 

4) QHKGB hay phân vùng sử dụng biển luôn quan tâm đến mối liên kết 

chặt chẽ giữa vùng biển và vùng ven biển. Ở nhiều quốc gia, QHKGB được 

hiểu là bao gồm cả vùng bờ. 

Kinh nghiệm của các nước về cho thấy, biển là được quản lý theo quy 

hoạch không biển. Dựa trên nhu cầu sử dụng của mỗi nước mà biển được quy 

hoạch khác nhau, có thể là phân vùng sử dụng, phân vùng chức năng, lập quy 

hoạch quản lý biển hay quy hoạch không gian biển. Phạm vi thực hiện cũng 

khác nhau ở mỗi nước, có thể toàn vùng biển hay trên một vùng cụ thể, ví dụ 

như: Phillipin: thực hiện phân vùng sử dụng cho vinh Battangas; Trung Quốc: 

Lập phân vùng chức năng biển; Vương quốc Anh: Lập quy hoạch biển và Mỹ: 

Quản lý quy hoạch biển bang Massachusetts.  

Từ kết quả rà soát kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, cho thấy, 

bên cạnh những điểm khác nhau giữa các nước, cũng có nhiều điểm chung là 

hướng tới khai thác sử dụng hiệu quả không gian và tài nguyên biển; phân chia 

không gian biển thành nhiều vùng khác nhau cho các mục đích sử dụng khác 

nhau và giống nhau. Trình tự lập quy hoạch không gian biển cơ bản thực hiện 

theo Hướng dẫn của Uỷ ban Hải dương học liên Chính phủ ban hành năm 2009 

với 10 bước như Hình 1 dưới đây.  
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1. Xác định nhu cầu và 

thiết lập bộ máy quản lý 

2. Xác định  

nguồn tài chính 

4. Xác định sự tham gia 

của các bên liên quan 

		 3. Chuẩn bị lập quy hoạch 

Thành lập nhóm quy 

hoạch và kế hoạch 

Xác định nguyên tắc 

và các mục tiêu 

Xác định phạm vi 

không gian  

và thời gian 

	  5. Đánh giá và phân tích hiện trạng sử dụng 

Lập bản đồ các hệ sinh 

thái quan trọng 

Xác định tính tương 

thích vàmâu thuẫn 

về không gian 

Lập bản đồ  

hiện trạng khai thác, 

sử dụng 

   6. Đánh giá và phân tích nhu cầu sử dụng trong tương lai 

Lập bản đồ nhu cầu sử 

dụng không gian 

Xác định  

phương án sử 

dụng không gian 

Lựa chọn phương án 

sử dụng không gian 

hợp lý 

   7. Chuẩn bị và phê duyệt kế hoạch quản lý không gian 

Xác định  

giải pháp quản lý 

Xây dựng và đánh 

giá kế hoạch quản 

lý 

Phê duyệt  

kế hoạch quản lý 

8. Triển khai, thực 

hiện kế hoạch QL 

9. Giám sát, đánh giá 

việc triển khai, thực 

hiện 

10. Đề xuất,  

điều chỉnh 

Xác định sự tham gia 

của các bên liên quan 

trong mỗi bước 

HƯỚNG DẪN KHUNG CỦA UỶ BAN HẢI DƯƠNG HỌC LIÊN CHÍNH PHỦ 

 

Nguồn: Uỷ ban Hải dương học liên Chính phủ, 2009 

 Hình 1: Các bước lập quy hoạch không gian biển 

Với hướng dẫn của Uỷ ban Hải dương học liên Chính phủ ban hành năm 

2009 và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới là kinh nghiệm quan trọng 

để lập Quy hoạch không gian biển quốc gia.  

3.2. Cách tiếp cận, phương pháp lập quy hoạch không gian biển quốc gia  

Trong nhiệm vụ này, Quy hoạch không gian biển quốc gia được xác định 

là loại quy hoạch đa ngành; phân định, sắp xếp không gian biển hợp lý cho các 

ngành, lĩnh vực khác nhau trên cơ sở tích hợp các quy hoạch ngành liên quan 

đến biển; định hướng, thiết lập phương án sử dụng không gian biển và giải 

quyết các bất cập về sử dụng biển để từ đó cân bằng các nhu cầu phát triển kinh 

tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhu cầu bảo vệ các hệ sinh thái biển; là quá 

trình phân tích và phân bổ các hoạt động của con người theo không gian và thời 

gian ở các vùng biển để đạt các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội và sinh thái 

đặt ra.  

Quy hoạch không gian biển quốc gia được xây dựng theo cách tiếp cận 

tổng hợp và dựa vào hệ sinh thái; được cụ thể hóa thông qua các kế hoạch theo 

từng thời kỳ; là công cụ mới trong quản lý biển, được xây dựng lần đầu tiên ở 

Việt Nam.  
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Trong nhiệm vụ này, phương pháp, cách tiếp cận lập Quy hoạch không 

gian biển quốc gia được dựa trên hướng dẫn của các tổ chức quốc tế, đặc biệt 

hướng dẫn của UNESCO IOC, Chương trình IEMSD, PEMSEA và tham khảo 

kinh nghiệm của các quốc gia như My,̃ Anh, Úc, Trung Quốc và một số nước 

trong khối ASEAN, nhưng có sự chọn lọc để phù hợp với bối cảnh kinh tế, 

chính trị, xã hội, tính đặc thù về tài nguyên biển, thực trạng sử dụng biển và 

chính sách, pháp luật quản lý biển theo hướng phát triển bền vững của Việt 

Nam.  

Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quy hoạch không gian biển 

quốc gia được lập theo các bước như Hình 4 dưới đây.  

 

 

Hình 4. Cách tiếp cận lập quy hoạch không gian biển quốc gia 

Lập quy hoạch 

- Phân vùng quy hoạch 

- Hệ thống quy định sử dụng 

- Các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch 

- Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 

- Tổ chức thực hiện 

Phân tích, đánh giá và xây dựng bản 

đồ, chồng chập bản đồ 

Đánh giá thực trạng biển và sử dụng biển 

- Đặc điểm, tiềm năng tài nguyên, sinh thái biển 

- Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

- Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

 

Hiện trạng và quy hoạch sử dụng 

 không gian 

Mâu thuẫn, bất cập sử dụng 

 không gian 

Phân vùng quy hoạch 

Phân tích thể chế, chính sách 

Đánh giá thể chế hiện hành 

-  Văn bản chính sách, pháp luật 

-  Chức năng, nhiệm vụ các cơ quan quản lý 

-  Quy định sử dụng tài nguyên của các ngành, 

địa phương 

 

Hiện trạng quy định sử dụng  

không gian 

Mâu thuẫn, bất cập  

Đề xuất hệ thống quy định sử dụng  
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Trong quá trình lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, một số phương 

pháp cụ thể dưới đây được sử dụng.  

a) Phương pháp chia lưới, cho điểm 

Phương pháp chia lưới, cho điểm giá trị sinh thái biển được phát triển và 

ứng dụng trong thời gian gần đây ở một số quốc gia trên thế giới, như Mỹ, Đức, 

Đan Mạch, Hàn Quốc và được đối tác khu vực PEMSEA vận dụng cho một số 

địa phương trong khu vực Đông Á, hỗ trợ hoạt động quy hoạch không gian 

biển, phân vùng sử dụng và quản lý vùng bờ. Phương pháp này dựa trên công 

cụ ArcGIS và nguyên tắc chia không gian vùng nghiên cứu thành các ô lưới, 

cho điểm ô lưới theo giá trị sinh thái trên cơ sở bảng phân loại giá trị sinh thái 

được các chuyên gia đề xuất và có điều chỉnh trong quá trình tham vấn các bên 

liên quan. Điểm của các ô lưới sẽ được xử lý trong các trường hợp mà giá trị 

sinh thái chỉ thể hiện trong một phần ô như sau: ô lưới nào mà một nửa trở lên 

thuộc một đối tượng tài nguyên, sinh thái cụ thể dạng vùng thì được gán điểm 

theo giá trị tài nguyên sinh thái của đối tượng vùng đó. Nếu đối tượng là dạng 

điểm thì ô lưới nào chứa nó sẽ được gán giá trị tài nguyên, sinh thái của đối 

tượng điểm đó.  

Phương pháp chia lưới, cho điểm áp dụng trong lập Quy hoạch không 

gian biển quốc gia để đánh giá giá trị tài nguyên, sinh thái biển và nhu cầu sử 

dụng biển của các ngành kinh tế. Trong nhiệm vụ này, sử dụng hai phương pháp 

dưới đây để lập quy hoạch, bao gồm: 

- Phương pháp chia lưới cho điểm theo trọng số sử dụng công cụ ArcGIS. 

Phương pháp này do các chuyên gia Viện Nghiên cứu biển Quốc gia Hàn Quốc 

xây dựng, đã áp dụng hiệu quả cho vịnh Gamak (Hàn Quốc) và vùng biển ven 

bờ Kampot (Căm Pu chia).  

- Phương pháp lập ma trận đánh giá tính tương thích giữa các loại hình 

hoạt động với nhau và giữa các hoạt động phát triển với môi trường. Phương 

pháp này đã được áp dụng khá rộng rãi cho hầu hết các vùng quy hoạch hay 

phân vùng, ví dụ như Công viên biển Rạn san hô lớn (Úc), vùng biển Hạ Môn 

(Trung Quốc), vịnh Batangas và vùng biển ven bờ Bataan (Philippin).  

b) Phương pháp chồng chập bản đồ và xử lý các vùng chồng lấn 

Sự phát triển đồng thời nhiều ngành kinh tế biển với nhu cầu sử dụng 

biển cho nhiều mục đích khác nhau và nhu cầu bảo vệ, bảo tồn các giá trị tự 

nhiên, văn hóa, dẫn đến những bất cập trong sử dụng không gian biển. Bằng 

việc chồng chập các lớp bản đồ liên quan đến hiện trạng và quy hoạch sử dụng 

không gian biển của các ngành kinh tế, nhu cầu quốc phòng, an ninh và nhu cầu 

bảo tồn giá trị tự nhiên, sinh thái biển, có thể thấy nhiều vùng chồng lấn về 

quyền sử dụng và quản lý khai thác, sử dụng biển với nhu cầu bảo tồn giá trị tự 
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nhiên, sinh thái. Điều đó cho thấy sự hiện hữu hoặc tiềm ẩn các mâu thuẫn trong 

sử dụng tài nguyên, không gian biển.  

Việc xử lý các vùng chồng lấn giữa vùng sử dụng cho quốc phòng, an 

ninh với vùng sử dụng cho các mục đích khác dựa trên nguyên tắc: nhu cầu đảm 

bảo quốc phòng được ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là nhu cầu bảo tồn, bảo vệ tài 

nguyên và các giá trị sinh thái biển và sau đó là các hoạt động phát triển kinh tế: 

khai thác dầu khí; giao thông hàng hải; phát triển du lịch; đánh bắt, nuôi trồng 

hải sản và các hoạt động khác.  

Mức độ ưu tiên phát triển các ngành kinh tế cụ thể có thể thay đổi theo 

từng thời kỳ, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu phát triển chung của 

những vùng lớn mang tính liên tỉnh.  

c) Phương pháp lập ma trận tương thích phân tích mâu thuẫn sử 

dụng 

Trong mỗi vùng hay tiểu vùng quy hoạch như vùng khai thác dầu khí, 

vùng nước cảng biển, khu du lịch, khu bảo tồn, vùng đánh bắt hải sản…. có thể 

có các loại hình sử dụng khác nhau cùng diễn ra trên vùng đó. Do đó, việc xác 

định loại hình nào tương thích, loại hình nào không tương thích trên một không 

gian biển là cần thiết. Năm 1996, Chương trình Quản lý môi trường tích hợp 

cho phát triển bền vững (IEMSD) đã đưa ra hai loại ma trận đánh giá tính tương 

thích, phục vụ việc xác định mâu thuẫn sử dụng khi lập quy. Cách lập ma trận 

này đã ngay lập tức được áp dụng rộng rãi trong phân tích mâu thuẫn sử dụng 

tại nhiều vùng biển và vùng bờ trên thế giới. 

 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN LẬP HOẠCH 

4.1. Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập 

quy hoạch 

Điều tra, khảo sát và thu thập thông tin, dữ liệu hiện có là một nội dung 

quan trọng trong bước chuẩn bị lập quy hoạch, để cung cấp các thông tin, dữ 

liệu cần thiết cho việc phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề và lập quy hoạch 

không gian biển quốc gia.  

Thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch là loại tổng hợp, mang tính đa 

ngành, bao gồm về điều kiện tự nhiên; tài nguyên; môi trường; kinh tế - xã hội; 

và chính sách, pháp luật... Hiện nay, cơ bản, các thông tin, dữ liệu hiện có tương 

đối phong phú, có thể đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ lập quy hoạch không 

gian biển quốc gia, được lưu giữ dưới các dạng khác nhau, như: số hóa, bản đồ, 

báo cáo… Tuy nhiên, việc quản lý, chia sẻ các thông tin, dữ liệu tại các cơ 

quan, đơn vị ở cả cấp trung ương và địa phương hiện vẫn còn một số tồn tại, bất 

cập. Cụ thể như:  
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- Các thông tin, dữ liệu hiện nằm tản mạn, rải rác ở nhiều nơi, do nhiều 

cơ quan, đơn vị khác nhau lưu giữ; phần lớn trong số này chưa được quản lý có 

hệ thống, mang tính tổng hợp. Kết quả điều tra theo phiếu và phỏng vấn tại một 

số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển vào tháng 9/2018 của Cục 

Quản lý khai thác biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho 

thấy một thực tế là: các thông tin, dữ liệu của các ngành liên quan như du lịch, 

thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp, cảng biển, giao thông, tài nguyên môi 

trường… chưa được đưa vào quản lý thống nhất với một đầu mối chung; không 

có sự chia sẻ trực tuyến về thông tin, dữ liệu giữa các Sở ngành và giữa các cơ 

quan chính quyền các cấp với nhau. Thông tin, dữ liệu của Sở, ngành nào vẫn 

do chính Sở, ngành đó quản lý. Việc thu thập thông tin, dữ liệu ở các địa 

phương phải đến từng Sở, ngành để liên hệ thực hiện. Nhiều loại thông tin, dữ 

liệu chưa được cập nhật, bổ sung; không có sự đồng bộ về định dạng, loại thông 

tin, dữ liệu giữa các Sở, ngành trong cùng một tỉnh và giữa các tỉnh, thành phố 

với nhau. Điều này cũng tương đối giống với ở cấp trung ương.  

- Các thông tin, dữ liệu điều tra thực hiện theo Quyết định số 

47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến 

năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Gọi tắt là Đề án 47) tương đối đa dạng, 

nhưng do nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau thực hiện trong thời gian dài. Có 

nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ liên quan đến điều tra cơ bản chưa được nghiệm 

thu, công bố hoặc đã được công bố nhưng không đảm bảo về tính cập nhật, đặc 

biệt ở khu vực ven biển và biển ven bờ, nơi chịu sự tác động mạnh của con 

người và thiên nhiên.  

- Đối với Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam, thông tin, 

dữ liệu thu thập được trong đề án này tương đối đầy đủ, đáp ứng được các yêu 

cầu của việc lập quy hoạch, song cần phải được cập nhật, thu thập bổ sung, vì 

các thông tin, dữ liệu này thu thập từ trước năm 2015 và đã có nhiều biến đổi so 

với hiện tại.  

Lập Quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ kế thừa, sử dụng toàn bộ các 

loại thông tin, dữ liệu đã thu thập được trong Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng biển Việt Nam như là nguồn thông tin, dữ liệu chính để lập quy hoạch, 

nhưng có thu thập, cập nhật bổ sung và tổ chức điều tra kiểm chứng về độ tin 

cậy, tính chính xác của một số loại thông tin, dữ liệu, đặc biệt là ở khu vực ven 

biển, biển ven bờ và trên một số hải đảo, nơi có hoạt động kinh tế - xã hội sôi 

động, chịu ảnh hưởng mạnh bởi các tác động của con người và tự nhiên.  

Dưới đây là các loại thông tin, dữ liệu cần cập nhật, thu thập bổ sung và 

khu vực thực hiện điều tra kiểm chứng:   
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a) Thu thập, tổng hợp và xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu hiện có 

liên quan tại các Bộ ngành và địa phương có biển 

Thông tin, dữ liệu cần cập nhật, thu thập bổ sung trong nhiệm vụ này là 

những loại thông tin, dữ liệu mới, được điều tra, khảo sát, đo đạc từ năm 2015 

đến nay. Cụ thể bao gồm: 

- Các thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn và hải văn đo được tại các 

trạm khí tượng, thủy hải văn phân bố ở các vùng ven biển, biển ven bờ và trên 

các hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển (bao gồm 

các dữ liệu về mưa, gió, sóng, dòng chảy, thủy triều và nhiệt độ). 

 - Các thông tin, dữ liệu về tài nguyên phân bố ở các vùng ven biển, biển 

và trên các hải đảo của Việt Nam và thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển (bao gồm dữ liệu về rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rạn 

san hô, cỏ biển, tài nguyên đất, các khu bảo tồn, tài nguyên khoáng sản, đa dạng 

sinh học, các di tích, di sản và công trình văn hóa - lịch sử). 

- Các thông tin, dữ liệu về môi trường, sự cố môi trường và thiên tai trên 

các vùng biển, hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển 

(bao gồm dữ liệu về chất lượng môi trường, các sự cố môi trường, điểm nóng ô 

nhiễm, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển, ngập lụt và các tác động 

khác do biến đổi khí hậu, nước biển dâng). 

- Các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, biển, 

hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển (bao gồm dữ liệu 

về dân số và lao động, đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, du lịch, 

thủy sản, giao thông và hàng hải và các hoạt động kinh tế khác). 

- Các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên, 

bảo vệ môi trường vùng bờ và biển (bao gồm các văn bản pháp luật hiện hành, 

các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và các văn bản khác có liên quan). 

- Các thông tin, dữ liệu về thực trạng và quy hoạch khai thác, sử dụng 

vùng trời của Việt Nam cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quốc 

phòng - an ninh. 

Chi tiết được trình bày trong Phụ lục 2. 

b) Tổ chức điều tra khảo sát thực địa để kiểm chứng và thu thập bổ 

sung thông tin 

Độ chính xác và tin cậy của thông tin, dữ liệu là đặc biệt quan trọng đối 

với việc lập quy hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; giúp cho 

việc phân tích, đánh giá, dự báo, xác định các vấn đề được chính xác, sát với 

tính hình thực tiễn; bảo đảm cơ sở khoa học chắc chắn để thực hiện phân vùng 

không gian biển phục vụ cho các mục đích khác nhau. 



 42 

Trên cơ sở các thông tin dữ liệu hiện có đã được thu thập, nhiệm vụ tổ 

chức 01 đợt điều tra, khảo sát thực địa để kiểm chứng tính chính xác của các 

thông tin, dữ liệu đã thu thập, đồng thời thu thập bổ sung đối với các thông, tin 

dữ liệu còn thiếu.    

Trong nhiệm vụ này, việc điều tra, khảo sát thực địa không thực hiện tại 

tất cả các bộ, ngành và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, mà chỉ 

tập trung ở một số địa phương ven biển có hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi 

động, phát triển mạnh, có nhiều diễn biến phức tạp trong việc khai thác, sử dụng 

tài nguyên và không gian biển.  

Dưới đây là nội dung và địa điểm điều tra, khảo sát:     

• Lập mẫu phiếu điều tra: 05 loại mẫu phiếu về các lĩnh vực: tài nguyên, 

môi trường; thủy sản; hàng hải; công nghiệp; du lịch - dịch vụ. 

• Tổ chức điều tra, khảo sát thực địa bổ sung:   

- Nội dung thực hiện: Điều tra bổ sung thông tin theo phiếu điều tra và 

quan sát ngoài thực địa.   

- Địa điểm:  

+ Tại 08 tỉnh, thành phố có biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, 

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang.  

+ Tại 06 huyện đảo: Vân Đồn, Bạch Long Vỹ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, 

Phú Quốc và Côn Đảo.     

c) Tổng hợp, viết báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, khảo sát, thu 

thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch 

• Viết các báo báo tổng hợp về kết quả thu thập các thông tin, tài liệu, dữ 

liệu hiện có liên quan tại các Bộ ngành và địa phương có biển, bao gồm: 

- Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các thông tin, dữ liệu về khí 

tượng, thủy văn và hải văn đo được tại các trạm khí tượng, thủy hải văn phân bố 

ở các vùng ven biển, biển ven bờ và trên các hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển. 

 - Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các thông tin, dữ liệu về tài 

nguyên phân bố ở các vùng ven biển, biển và trên các hải đảo của Việt Nam và 

thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. 

- Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các thông tin, dữ liệu về môi 

trường, sự cố môi trường và thiên tại trên các vùng biển, hải đảo thuộc 28 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển. 
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- Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các thông tin, dữ liệu về kinh tế - 

xã hội trên các vùng ven biển, biển, hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển. 

- Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các quy hoạch, kế hoạch liên quan 

đến khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ và biển. 

- Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các thông tin, dữ liệu về thực 

trạng và quy hoạch khai thác, sử dụng vùng trời của Việt Nam cho các mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. 

• Viết các báo báo tổng hợp về kết quả điều tra khảo sát thực địa bổ sung 

những thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch, bao gồm: 

- Báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, khảo sát thực bổ sung tại 08 tỉnh, 

thành phố có biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang. 

- Báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, khảo sát thực bổ sung tại 06 

huyện đảo: Vân Đồn, Bạch Long Vỹ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quốc và Côn 

Đảo.     

4.2. Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối 

cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng không gian của các hoạt 

động trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời 

thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt 

Nam 

Kết quả thực hiện nội dung này là một trong những cơ sở, dữ liệu quan 

trọng, làm đầu vào để thực hiện phân vùng không gian biển và lập quy hoạch; 

phải xác định, chỉ ra được những vấn đề cụ thể dưới đây: 

- Các đặc điểm đặc trưng của mỗi vùng, sự khác biệt giữa các vùng về 

điều kiện tự nhiên trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo 

của Việt Nam, bao gồm về địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, độ sâu đáy biển; 

khí tượng; chế độ thủy hải văn; sóng; dòng chiều, hải lưu...  

- Vị trí phân bố, diện tích, trữ lượng và tình trạng khai thác đối với mỗi 

loại tài nguyên khoáng sản; vị trí phân bố, diện tích, tính đa dạng sinh học của 

mỗi hệ sinh thái phân bố ở các vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt 

Nam.  

- Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển của các 

ngành và các địa phương có biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo tồn và quốc phòng - an ninh trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng 

biển và hải đảo của Việt Nam. 
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- Những quy định còn thiếu, chồng chéo, chưa phù hợp giữa các văn bản 

pháp luật hiện hành trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam liên quan 

đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. 

Trong giai đoạn 2015 - 2016, triển khai Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng biển Việt Nam, các phân tích, đánh giá về đặc điểm, điều kiện tự nhiên; 

thực trạng tài nguyên biển; thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian 

biển trên các vùng biển và hải đảo của Việt Nam đã được thực hiện, làm cơ sở 

dữ liệu đầu vào cho việc xây dựng dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Nam đến 

năm 2050 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025. Tuy nhiên, kết quả 

phân tích, đánh giá trong Đề án còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu 

của Luật quy hoạch về lập quy hoạch không gian biển quốc gia. Cụ thể như: 

- Phạm vi nghiên cứu và quy hoạch không bao gồm các vùng đất ven biển 

và vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của 

Việt Nam. 

 - Chưa phân tích, đánh giá về nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động đến 

việc khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển của Việt Nam.  

- Hiện trạng về các loại tài nguyên; các hoạt độn khai thác sử dụng tài 

nguyên, không gian biển, đặc biệt ở khu vực vùng bờ đã có sự biến động đáng 

kể so với năm 2015.  

Thực hiện nội dung này, trên cơ sở kế thừa các kết quả phân tích, đánh 

giá và bản đồ chuyên đề đã xây dựng trong Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

biển Việt Nam, nhiệm vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá bổ sung và 

hoàn thiện theo các nội dung cụ thể dưới đây:  

a) Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên và thực trạng tài 

nguyên, môi trường trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam 

• Phân tích, đánh giá các đặc điểm về địa hình, địa mạo trên các vùng đất 

ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá các đặc điểm về khí tượng, thủy hải văn trên các 

vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng về tính đa dạng sinh học và các tài 

nguyên sinh vật trên các vùng cửa sông, vùng đất ven biển, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng của các hệ sinh thái, khu bảo tồn, vườn 

quốc gia và các sinh cảnh biển khác trên các vùng cửa sông, vùng đất ven biển, 

vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 
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• Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài nguyên đất (bao gồm đất ven 

biển, đất ngập nước, đất bãi bồi, đất bãi triều) trên các vùng cửa sông, vùng đất 

ven biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài nguyên nước (bao gồm tài 

nguyên nước mặt và nước dưới đất) trên các vùng cửa sông, vùng đất ven biển 

và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài nguyên khoáng sản trên các 

vùng cửa sông, vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài nguyên rừng trên các vùng 

đất ven biển, vùng biển ven bờ và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng của các di tích, di sản và các giá trị văn 

hóa - lịch sử trên các vùng đất ven biển, vùng biển ven bờ và hải đảo của Việt 

Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài nguyên vị thế, tiềm năng phát 

triển trên các vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường trên các vùng đất ven biển, 

vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 

b) Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng không gian biển của các 

hoạt động trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển biển và hải đảo 

của Việt Nam 

• Phân tích, đánh giá về đặc điểm kinh tế - xã hội ở vùng bờ và hải đảo 

thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển (bao gồm dân số, lao 

động, giới tính, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, cơ cấu các ngành kinh tế, sinh kế và 

các đặc điểm khác). 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình biển. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển du lịch và dịch vụ. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển công nghiệp và năng lượng. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển nông nghiệp và thủy hải sản. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển giao thông vận tải, cảng và dịch vụ cảng. 
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• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển các dịch vụ hàng không dân dụng. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho phát triển đô thị và hạ tầng đô thị. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho việc bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật các các 

giá trị tự nhiên, văn hóa - lịch sử. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên, không 

gian biển cho các mục đích quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học và các 

hoạt động khác. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 

c) Phân tích, đánh giá thực trạng về thể chế, chính sách và pháp luật 

hiện hành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường không gian biển 

• Phân tích, đánh giá về chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan đến 

việc khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo của Việt Nam.   

• Phân tích, đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý hiện hành có 

liên quan đến việc khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Rà soát, đánh giá về các cam kết, công ước, điều ước quốc tế mà Việt 

Nam tham gia có liên quan đến quản lý không gian biển. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 

4.3. Dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi trường; các tác động của 

biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường; nhu cầu khai thác, sử 

dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường trong vùng đất 

ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ 

quy hoạch  

Đánh giá dự báo các động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi 

trường trên các vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời của 

Việt Nam trong nhiệm vụ này được thực hiện trên cơ sở các kết quả tính toán 

mô phỏng dự báo về mức độ ngập lụt theo phiên bản cập nhật năm 2016 do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện, cũng như các kết quả nghiên cứu, đánh giá 

dự báo về sự xâm nhập mặn và xói lở ở các vùng cửa sông, ven biển do các Bộ 

ngành và đơn vị nghiên cứu thực hiện. Nhiệm vụ không tiến hành khảo sát, đo 

đạc ngoài thực địa; tính toán, đánh giá mô phỏng bằng phương pháp mô hình 
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hóa dự báo các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo các kịch 

bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Kết quả thực hiện nội dung này chỉ ra 

được các ảnh hưởng, tác động đến mỗi loại hình kinh tế, vấn đề an sinh xã hội 

và những thiệt hại về kinh tế - xã hội có khả năng xảy ra trên các vùng ven biển, 

vùng biển ven bờ và hải đảo trước các tác động của BĐKH và nước biển dâng, 

cụ thể là do ngập lụt, xói lở và sự xâm nhập mặn. 

Đối với dự báo xu thế biến động tài nguyên, môi trường và nhu cầu khai 

thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển, việc đánh giá được thực hiện dựa 

trên kết quả phân tích, đánh giá về thực trạng của các loại tài nguyên; các tác 

động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường; thực trạng và quy 

hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển của các bộ ngành và địa 

phương có biển phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và quốc 

phòng - an ninh; chủ trương, định hướng phát triển của quốc gia đối với các 

ngành kinh tế biển, cũng như các tác động ở khu vực và thế giới đến việc khai 

thác, sử dụng không gian biển của Việt Nam. 

Trong khuôn khổ Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam, 

các đánh giá, xác định nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên, không gian biển 

của các bộ ngành và địa phương liên quan cơ bản đã được thực hiện, nhưng 

chưa cụ thể, chưa dự báo được xu thế biến động của mỗi loại tài nguyên, diễn 

biến về chất lượng môi trường biển trước nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển ngày càng tăng. Mặc dù, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển của các bộ ngành và địa phương được xem xét, đánh giá trên 

cơ sở quy hoạch, định hướng của các ngành, địa phương, song chưa thể hiện 

được bằng các chỉ số, chi tiêu mang tính định lượng cho cả giai đoạn ngắn hạn 

và lâu dài. 

Trong nhiệm vụ này, xu thế biến động tài nguyên, môi trường và nhu cầu 

khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển Việt Nam được phân tích, đánh 

giá dự báo cho giai đoạn ít nhất là 50 năm, để đảm bảo sự phù hợp, tính đồng bộ 

với thời gian quy hoạch của các ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của các địa phương có biển. 

Dưới đây là các nội dung chínhk:   

a) Đánh giá dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài 

nguyên và môi trường trên vùng đất ven biển, vùng biển, vùng trời của 

Việt Nam  

• Đánh giá dự báo tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn vào các vùng 

cửa sông, hệ thống sông 
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- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm 

nhập mặn đến các hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học trong các vùng cửa 

song. 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm 

nhập mặn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm 

nhập mặn đến các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của sự gia tăng xâm 

nhập mặn đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất công 

nghiệp. 

• Đánh giá dự báo tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các vùng 

ven biển và hải đảo 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở 

bờ biển đến các hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học trên các vùng ven biển, 

biển ven bờ và hải đảo. 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở 

bờ biển đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và trên các hải đảo. 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở 

bờ biển đến các cơ sở hạ tầng và công trình ven biển và trên các hải đảo. 

- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác động của ngập lụt và xói lở 

bờ biển đến các hoạt động sản xuất ở các vùng ven biển và hải đảo (bao gồm 

nông nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch - dịch vụ, công 

nghiệp, cảng biển và các dịch vụ cảng, khai thác khoáng sản). 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá dự báo tác động của sự gia tăng xâm 

nhập mặn vào các vùng cửa sông, hệ thống song. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá dự báo tác động của ngập lụt và xói 

lở bờ biển đến các vùng ven biển và hải đảo. 

b) Đánh giá dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi trường trên 

các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam 

• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động về tính đa dạng sinh học 

và các tài nguyên sinh vật trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và 

hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các hệ sinh thái, khu 

bảo tồn, vườn quốc gia và các sinh cảnh biển khác trên các vùng cửa sông, vùng 

ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 
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• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các tài nguyên đất 

(bao gồm đất ven biển, đất ngập nước, đất bãi bồi, đất bãi triều) trên các vùng 

cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các tài nguyên nước 

(bao gồm tài nguyên nước mặt và nước dưới đất) trên các vùng cửa sông, vùng 

ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các tài nguyên khoáng 

sản trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá tài nguyên rừng trên các vùng ven biển, biển ven 

bờ và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các di tích, di sản và 

các giá trị văn hóa - lịch sử trên các vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo của 

Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động của các tài nguyên vị thế, 

tiềm năng phát triển trên các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt 

Nam. 

• Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường trên các vùng đất ven biển, 

vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 

c) Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu sử dụng không gian biển của 

các hoạt động trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển biển và hải 

đảo của Việt Nam 

• Phân tích, đánh giá dự báo biến động về dân số, lao động và cơ cấu các 

ngành kinh tế trên các vùng đất ven biển và hải đảo của Việt Nam. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình biển. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho phát triển du lịch và dịch vụ. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho phát triển công nghiệp và năng lượng. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho phát triển nông nghiệp và thủy hải sản. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho phát triển giao thông vận tải, cảng và dịch vụ cảng. 
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• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho phát triển đô thị và hạ tầng đô thị. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho việc bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật 

các các giá trị tự nhiên, văn hóa - lịch sử. 

• Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển cho các mục đích quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học 

và các hoạt động khác. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 

4.4. Dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá cơ hội và thách 

thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển 

Kết quả phân tích, đánh giá trong nội dung này phải dự báo được tất cả 

mọi tác động có khả năng ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên, 

không gian biển của Việt Nam trước bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội của đất 

nước; chủ trương, chính sách và định hướng của nhà nước ta về phát triển các 

ngành kinh tế biển; các diễn biến trong khu vực và thế giới, đặc biệt đối với sự 

mở rộng tầm ảnh hưởng của các cường quốc, các tranh chấp về chủ quyền của 

các nước trên Biển Đông. Những cơ hội, thách thức nào cho Việt Nam trong 

việc đẩy mạnh khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển phục vụ các mục 

đích khác nhau cũng cần được phân tích, đánh giá và chỉ ra trong nội dung này 

bao gồm cả trong giai đoạn ngắn hạn (từ 10 đến 20 năm tới) và lâu dài (50 

năm). 

Trên cơ sở các kết quả phân tích, đánh giá dự báo trên, nhiệm vụ sẽ đề 

xuất một số kịch bản, phương án khác nhau cho việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên, không gian biển, trong đó có phân tích, đánh giá ưu - nhược điểm, lợi 

thế - bất cập của từng kịch bản, phương án đề xuất, từ đó lựa chọn kịch bản, 

phương án sử dụng tài nguyên, không gian biển tối ưu nhất cho Việt Nam, phù 

hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và tình hình thế giới.  

Các kịch bản, phương án sử dụng không gian biển đề xuất trong nội dung 

này không chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế, xã hội mà bao gồm cả các khía 

cạnh quốc phòng - an ninh, bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nghiên 

cứu khoa học.  

Dưới đây là chi tiết các nội dung thực hiện: 

a) Phân tích, đánh giá dự báo bối cảnh, đánh giá cơ hội và thách 

thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển 
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• Phân tích, đánh giá dự báo bối cảnh của khu vực và thế giới trong việc 

khai thác sử dụng không gian biển trên vùng Biển Đông phục vụ các mục đích 

phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học và quốc phòng. 

• Phân tích, đánh giá về năng lực, tiềm lực và khả năng thích ứng của 

Việt Nam trong việc khai thác sử dụng không gian biển phục vụ các mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học và quốc phòng - an ninh của đất 

nước trước những thách thức, diễn biến mới và phức tạp trên Biển Đông. 

• Xác định những cơ hội, lợi thế và thách thức của Việt Nam trong việc 

khai thác sử dụng không gian biển phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã 

hội, nghiên cứu khoa học và quốc phòng - an ninh của đất nước trước những 

thách thức, diễn biến mới và phức tạp trên Biển Đông. 

b) Xây dựng và lựa chọn kịch bản cho Việt Nam trong việc khai thác 

sử dụng không gian biển 

• Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử dụng không gian biển cho 

việc phát triển các ngành kinh tế biển. 

• Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử dụng không gian biển cho 

việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị. 

• Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử dụng không gian biển cho 

các hoạt động nghiên cứu khoa học biển. 

• Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử dụng không gian biển cho 

các mục đích quốc phòng - an ninh. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp 

4.5. Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển; định hướng bố trí sử dụng 

không gian biển cho các hoạt động trong các vùng đất ven biển, vùng 

biển và hải đảo của Việt Nam 

Mục tiêu, quan điểm phát triển và các định hướng bố trí sử dụng không 

gian biển cho các hoạt động được xác định trong nội dung này phải phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến quản lý, sử dụng không gian biển; bảo đảm theo định hướng phát triển 

bền vững của quốc gia. 

Cơ sở để xác định các mục tiêu, quan điểm phát triển và định hướng bố 

trí sử dụng không gian biển được dựa trên các kết quả phân tích đánh giá về các 

đặc điểm, điều kiện tự nhiên; hiện trạng và xu thế biến động về tài nguyên; hiện 

trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng không gian biển của các ngành và địa 

phương; phân tích bối cảnh kinh tế, chính trị và quan hệ hợp tác ngoại giao của 
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Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới cũng như các diễn biến trên 

Biển Đông. 

Mục tiêu, quan điểm và định hướng đề xuất trong nhiệm vụ này mang 

tính dài hạn cho một thời kỳ quy hoạch ít nhất là 50 năm.  

Dưới đây là các nội dung chi tiết: 

a) Xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể 

của quy hoạch; các nguyên tắc lập quy hoạch không gian biển 

b) Định hướng bố trí không gian biển cho các hoạt động 

• Định hướng bố trí không gian biển cho việc phát triển các ngành kinh 

tế biển bao gồm: 

- Hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và năng lượng khác. 

- Hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản.  

- Hoạt động hàng hải, cảng biển và xây dựng các công trình giao thông, 

công trình biển khác.  

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, diêm nghiệp, du lịch và 

dịch vụ. 

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống các công trình ngầm 

dưới biển. 

• Định hướng bố trí không gian biển cho xây dựng và phát triển các khu 

đô thị, khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị. 

• Định hướng bố trí không gian biển cho các hoạt động bảo tồn, bảo vệ 

tài nguyên, môi trường và nghiên cứu khoa học biển. 

• Định hướng bố trí không gian biển cho các mục đích quốc phòng - an 

ninh. 

c) Xây dựng Báo cáo tổng hợp 

4.6. Xác định các vùng và phân vùng sử dụng không gian biển 

Phân vùng được xem là công cụ kỹ thuật, bước quan trọng nhất trong quy 

hoạch không gian biển, nhằm hướng tới khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên; bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan trong sử dụng không 

gian biển. 

Thực hiện phân vùng sử dụng không gian biển, trước tiên nhiệm vụ sẽ 

phân vùng chức năng, phân vùng theo các chức năng tự nhiên của biển trên cơ 

sở phân tích, đánh giá về các đặc điểm tự nhiên hay chức năng tự nhiên, vị thế, 

các chức năng sử dụng của các hệ sinh thái và nguồn lợi trên các vùng đất ven 

biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. Phân vùng chức năng phải 
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đảm bảo sự đồng nhất về điều kiện tự nhiên, tính tương hỗ, không phá vỡ mối 

liên kết giữa các hệ sinh thái với nhau và với các nguồn lợi biển.  

Phân vùng sử dụng không gian biển được thực hiện dựa trên kết quả phân 

vùng chức năng, có xem xét đến hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng không 

gian biển của các ngành; yêu cầu bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn lợi và 

môi trường biển; bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội ở trong nước và quốc tế có 

ảnh hưởng đến khai thác sử dụng không gian biển của nước ta. Việc phân vùng 

sử dụng không gian biển phải bảo đảm các nguyên tắc dưới đây: 

- Bảo vệ các hệ sinh thái đặc trưng và quan trọng của biển; các nơi sinh 

cư của các loài đặc hữu và quá trình diễn biến sinh thái trên các vùng đất ven 

biển, biển và hải đảo. 

 - Bảo vệ chất lượng và các giá trị tự nhiên, giá trị văn hóa - lịch sử trên 

các vùng đất ven biển, biển và hải đảo những vẫn đảm bao được các nhu cầu 

phát triển trong giới hạn cho phép. 

- Giúp giải quyết, giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn các mâu thuẫn về lợi 

ích giữa các ngành trong việc khai thác, sử dụng không gian biển; giảm thiểu 

những tác động tiêu cực có thể nảy sinh trong quá trình khai thác, sử dụng 

không gian biển của các ngành và địa phương. 

Phân vùng sử dụng không gian biển dễ hiểu, có tính khả thi cao và hạn 

chế tối đa các tác động tiêu cực lên các hoạt động kinh tế đang diễn ra trên 

không gian biển. Các vùng không gian biển được phân chia có tính liên tục, ví 

dụ như: vùng được bảo vệ nghiêm ngặt, vùng đệm, vùng được phép sử dụng có 

điều kiện, vùng được phép sử dụng tự do…; không phân vùng “đột ngột”, 

chẳng hạn như vùng bảo vệ nghiêm ngặt cạnh vùng được phép sử dụng tự do… 

Trong quá trình lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, nhiệm vụ sẽ kế 

thừa toàn bộ kết quả phân vùng không gian biển đã được triển khai trong Đề án 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam, nhưng cần nghiên cứu bổ sung và 

hoàn thiện. Cụ thể như sau: 

- Thực hiện phân vùng không gian biển đối với vùng đất ven biển và 

vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. 

Phạm vi này chưa được thực hiện trong Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

biển Việt Nam. 

- Phân vùng cụ thể hơn đối với 06 loại vùng đã phân trong Đề án Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Luật 

quy hoạch. Chẳng hạn như đối với vùng ưu tiên bảo tồn trong đề án sẽ được 

phân tích, đánh giá và phân thành các vùng cụ thể hơn, bao gồm vùng cần bảo 

vệ đặc biệt, vùng bảo tồn, vùng bảo vệ nghiệm ngặt cho mục đích quốc phòng - 
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an ninh, vùng ưu tiên phát triển (du lịch, hàng hải và vcảng biển, khai thác hải 

sản, nuôi tồng thủy hải sản…).  

Dưới đây là các nội dung chi tiết thực hiện phân vùng: 

4.6.1. Xây dựng các tiêu chí và nguyên tắc phân vùng 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển cho các mục 

đích quốc phòng - an ninh. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển cho bảo tồn, 

bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển, bao gồm các khu vực cấm khai thác, 

vùng khai thác có điều kiện, vùng được phép nghiên cứu khoa học. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và năng lượng khác. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản; phát triển các vùng nuôi trồng thủy hải 

sản. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

việc xây dựng cảng biển và các hoạt động hàng hải. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

việc xây dựng và phát triển các công trình giao thông và công trình biển. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

việc phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và diêm 

nghiệp. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

việc xây dựng và phát triển các khu du lịch, các hoạt động du lịch và dịch vụ. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

việc xây dựng và phát triển các khu đô thị, khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị. 

• Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho 

việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống các công trình ngầm dưới 

biển. 

4.6.2. Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn trong mỗi vùng không 

gian biển giữa các hoạt động 

• Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn giữa các hoạt động 

khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

với hoạt động bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên biển. 
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• Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn giữa các hoạt động 

khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

với mục đích quốc phòng - an ninh. 

• Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu thuẫn giữa các hoạt động 

khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

với nhau. 

4.6.3. Phân vùng không gian biển cho các hoạt động 

• Phân vùng sử dụng không gian biển cho các mục đích quốc phòng - an 

ninh, trong đó bao gồm cả các khu vực cần bảo vệ đặc biệt, nghiêm ngặt cho 

quốc phòng - an ninh. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển cho bảo tồn, bảo vệ môi trường và 

các hệ sinh thái biển, bao gồm các khu vực cấm khai thác, vùng khai thác có 

điều kiện, vùng được phép nghiên cứu khoa học. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho hoạt động khai thác, 

thăm dò dầu khí và năng lượng khác. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho hoạt động khai thác và 

đánh bắt hải sản; phát triển các vùng nuôi trồng thủy hải sản. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng cảng 

biển và các hoạt động hàng hải. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng và phát 

triển các công trình giao thông và công trình biển. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho việc phát triển các hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và diêm nghiệp. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng và phát 

triển các khu du lịch, các hoạt động du lịch và dịch vụ. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng và phát 

triển các khu đô thị, khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị. 

• Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng và phát 

triển cơ sở hạ tầng và hệ thống các công trình ngầm dưới biển. 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 

4.7. Xây dựng và đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch 

 Các giải phảp đề xuất trong dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia 

là những giải pháp cụ thể, không mang tính “khẩu hiệu”, sát với thực tiễn, khả 

năng, bối cảnh của nền kinh tế và có tính khả thi cao cho cả giai đoạn ngắn hạn 

với thời gian khoảng 05 năm và lâu dài đến 50 năm.  
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 Các giải pháp đề xuất cần bảo đảm sự kết nối, tính liên tục và được triển 

khai thực hiện một cách đồng bộ để triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch và 

áp dụng quy hoạch không gian biển quốc gia vào đời sống thực tiễn.  

 Dưới đây là các nội dung thực hiện: 

a) Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch không gian biển 

• Các giải pháp quản lý. 

• Các giải pháp kỹ thuật. 

• Các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức. 

• Các giải pháp nguồn nhân lực. 

• Các giải pháp tài chính. 

• Các giải pháp hợp tác quốc tế. 

b) Tổ chức thực hiện Quy hoạch không gian biển 

- Trách nhiệm, quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản 

lý nhà nước ở cấp trung ương và tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có biển.  

- Trách nhiệm, quyền hạn và sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn 

thể, tổ chức kinh tế và cá nhân liên quan. 

4.8. Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện 

 Trên cơ sở các giải pháp nêu trên, nhiệm vụ sẽ đề xuất các chương trình, 

dự án, nhiệm vụ tương ứng, cụ thể hóa được các giải pháp đề xuất.  

 Các chương trình, dự án, nhiệm vụ đề xuất được thể hiện trong Bảng danh 

mục các chương trình, dự án, nhiệm vụ, trong đó thể hiện rõ và đầy đủ các 

thông tin gồm: tên dự án; mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của dự án; phạm vi 

thực hiện dự án; các nội dung/hoạt động chính của dự án; sản phẩm của dự án 

cần đạt; sự đóng góp của dự án đối với việc hoàn thành mục tiêu quy hoạch; 

kinh phí dự kiến và thời gian thực hiện dự án; cơ quan chủ trì và cơ quan phối 

hợp thực hiện dự án.     

 Các chương trình, dự án, nhiệm vụ đề xuất trong Quy hoạch không gian 

biển quốc gia và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch được sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên, phù hơp với khẳ năng tài chính, năng lực thực hiện, tính cấp thiết của dự 

án…  

 Dưới đây là các nội dung thực hiện: 

• Xây dựng các tiêu chí xác định để xác định mức độ quan trọng và thứ tự 

ưu tiên đối với mỗi dự án 
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• Xây dựng và đề xuất danh mục các dự án quan trọng quốc gia và sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên 

• Xây dựng Báo cáo tổng hợp 

4.9. Xây dựng các bản đồ chuyên đề và dự thảo Quy hoạch không gian biển 

quốc gia, kế hoạch thực hiện quy hoạch 

4.9.1. Xây dựng các bản đồ chuyên đề  

 Bản đồ là một trong nội dung quan trọng, không thể thiếu của quy hoạch 

nói chung và quy hoạch không gian biển nói riêng. Các mảng không gian biển 

cho các mục đích khác nhau được thể hiện và cụ thể hóa trên bản đồ với các 

mốc tọa độ, đường phân định danh giới, diện tích rõ ràng.  

 Các lớp thông tin về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, hiện trạng và nhu cầu 

khai thác, sử dụng không gian biển của mỗi ngành kinh tế được thể hiện đầy đủ 

trên bản đồ quy hoạch không gian biển và các bản đồ chuyên đề liên quan. 

 Trong nội dung này, nhiệm vụ không xây dựng hoặc mua mới bản đồ 

nền, mà kế thừa bản đồ nền đã được xây dựng trong Đề án Quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng biển Việt Nam cho các tỷ lệ  1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm 

lục địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết 

vùng lãnh hải 12 hải lý. 

 Dưới đây là các bản đồ chuyên đề cần xây dựng trong nhiệm vụ này: 

• Bản đồ phân vùng sử dụng không gian biển quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 

cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

• Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế 

giới 

• Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, dân cư, 

hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng trong phạm vi không gian biển (tỷ lệ 

1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam; 

và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

• Bản đồ định hướng khai thác và sử dụng tài nguyên trong phạm vi 

không gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các 

hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 

12 hải lý). 

• Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi 

không gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các 

hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 

12 hải lý). 
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• Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội trong phạm vi 

không gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các 

hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 

12 hải lý). 

• Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trên vùng 

đất ven biển và các đảo (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa 

và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng 

lãnh hải 12 hải lý). 

• Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường không gian biển quốc gia (tỷ lệ 

1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam; 

và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

• Bản đồ định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí 

hậu trong phạm vi không gian biển quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra 

đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm 

vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

• Bản đồ định hướng tổ chức không gian biển quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 

cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

4.9.2. Xây dựng dự thảo Quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch 

 Dự thảo Quy hoạch không gian biên quốc gia trình Chính phủ và Quốc 

hội xem xét, phê duyệt phải thể hiện rõ được các nội dung bao gồm: Quan điểm, 

mục tiêu, phạm vi, phương pháp và cơ sở lập quy hoạch; phân vùng khai thác, 

sử dụng không gian biển; tổ chức thực hiện quy hoạch; các giải thực hiện và 

tiêu chí/chỉ tiêu cần đạt.  

 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển được xây dựng cho một 

kỳ quy hoạch là 05 năm, trong đó nêu rõ mục tiêu, phạm vi của kế hoạch thực 

hiện; trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong việc thực hiện quy 

hoạch; các chương trình, dự án, nhiệm vụ thực hiện quy hoạch trong kỳ kế 

hoạch. 

 Dưới đây là dự thảo báo cáo cần xây dựng:  

• Xây dựng báo cáo chi tiết Quy hoạch không gian biển. 

• Xây dựng báo cáo tóm tắt Quy hoạch không gian biển. 

• Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch không gian biển trong kỳ quy 

hoạch (05 năm). 

4.10. Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch không gian biển 
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Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) nhằm phân tích, đánh giá và dự 

báo các tác động tiềm tàng của Quy hoạch không gian biển quốc gia trước khi 

phê duyệt hướng tới đảm bảo sự phát triển bền vững, lồng ghép các vấn đề môi 

trường vào quá trình lập quy hoạch, kế hoạch và cung cấp cơ sở khoa học để 

đưa ra các quyết định được minh bạch hơn. ĐMC là yêu cầu bắt buộc, cần thiết 

đối với việc lập quy hoạch, kế hoạch, giúp các nhà ra quyết định nhận định, 

hiểu rõ hơn đến các tác động tích luỹ và lâu dài của quy hoạch. ĐMC mang lại 

nhiều lợi ích trong quá trình lập và triển khai thực hiện quy hoạch bởi một số lý 

do dưới đây: 

- Tiết kiệm chi phí liên quan đến việc giải quyết các vấn đề về môi trường 

ngay khi nó còn nằm trong quy hoạch, kế hoạch. 

- Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các rủi ro xảy ra do xung đột giữa các 

bên liên quan về môi trường, sự chậm trễ trong việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch. 

- Nâng cao độ tin cậy của công chúng đối với quá trình xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch và quá trình ra quyết định. 

- Nâng cao chất lượng ra quyết định của quy hoạch, kế hoạch. 

Trong nhiệm vụ này, quá trình thực hiện ĐMC sẽ kế thừa các thông tin, 

dữ liệu đã thu thập được trong quá trình lập quy hoạch. Báo cáo ĐMC được xây 

dựng dưới hình thức báo cáo riêng (Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 

29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư 

liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của liên Bộ Tài chính 

và Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí 

lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược).  

Theo Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT trên, chi phí lập 

báo cáo ĐMC được tính theo công thức dưới đây:  

GĐMC = GĐMC chuẩn x H1 x H2 x H3.  

Trong đó: 

- GĐMC là mức chi phí cho lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của quy hoạch (đơn vị triệu đồng); 

- GĐMC chuẩn = 250 triệu đồng (Mức chi phí cho lập báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa 

bàn chuẩn quy mô 1.000 km2); 

- H1: 1.000.000 km2 (Hệ số về quy mô diện tích tự nhiên của vùng bờ, là 

vùng lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược); 
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- H2: 1,2 (Hệ số đánh giá mức độ tác động đến môi trường của ngành, 

lĩnh vực); 

- H3: 1,0 (Hệ số khu vực đặc biệt). 

Báo cáo ĐMC có 06 Chương bao gồm các nội dung chính dưới đây: 

Phần mở đầu: 

- Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch. 

- Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện ĐMC. 

- Phương pháp thực hiện ĐMC. 

- Tài liệu, dữ liệu cho thực hiện ĐMC. 

- Tổ chức thực hiện ĐMC. 

Chương 1: Tóm tắt nội dung quy hoạch 

- Tên của quy hoạch. 

- Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch. 

- Mối quan hệ của quy hoạch được đề xuất với các quy hoạch khác có 

liên quan. 

- Mô tả tóm tắt nội dung của quy hoạch. 

Chương 2: Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và điều kiện môi 

trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 

- Phạm vi không gian và thời gian của ĐMC. 

- Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội. 

Chương 3: Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường 

- Các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường được lựa chọn. 

- Đánh giá sự phù hợp của quy hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ 

môi trường. 

- Đánh giá, so sánh các phương án phát triển đề xuất. 

- Những vấn đề môi trường chính. 

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp 

không thực hiện quy hoạch (Phương án 0). 

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường 

hợp thực hiện quy hoạch. 

- Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và các vấn đề còn chưa chắc 

chắn của các dự báo. 
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Chương 4: Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường 

chiến lược 

- Thực hiện tham vấn. 

- Kết quả tham vấn. 

Chương 5: Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm 

thiểu xu hướng tiêu cực của các vần đề môi trường chính trong quá trình 

thực hiện quy hoạch 

- Các nội dung của quy hoạch đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả của 

đánh giá môi trường chiến lược. 

- Các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu 

hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện quy 

hoạch. 

- Các giải pháp giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Các giải pháp khác (nếu có). 

Chương 6: Chương trình quản lý, giám sát môi trường 

- Quản lý môi trường. 

- Giám sát môi trường. 

Phần kết luận, kiến nghị và cam kết 

- Về mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường của quy hoạch. 

- Về hiệu quả của ĐMC. 

- Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện quy 

hoạch và kiến nghị hướng xử lý. 

4.11. Tổ chức tham vấn lấy ý kiến về quy hoạch không gian biển 

Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến là một trong các phương pháp quan trọng 

giúp hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia; cách tiếp cận để 

tạo sự dồng thuận cao từ các Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có biển đối 

với dự thảo quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và 

phê duyệt.  

Trong nhiệm vụ này, tổ chức tham vấn lấy ý kiến được thực hiện dưới 02 

hình thức, gồm lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chực hội thảo. Đối tượng tham 

vấn, lấy ý kiến là các chuyên gia và nhà quản lý có kinh nghiệm, chuyên môn 

sâu đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển, các trường đại học, viện nghiên cứu và 

các tổ chức phi chính phủ khác. 

Dưới đây là các nội dung chi tiết: 
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4.11.1. Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến bằng văn bản về quy hoạch 

a) Lấy ý kiến chuyên gia bằng văn bản 

• Đối tượng: Chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực gồm quy 

hoạch; quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hàng hải; thủy 

sản; du lịch biển, đảo; bảo tồn; dầu khí và năng lượng và một số khác.  

• Số lượng: 02 lần, 20 chuyên gia/01 lần. 

• Nội dung tham vấn, lấy ý kiến:  

- Dự thảo chi tiết và tóm tắt Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Báo cáo ĐMC của Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, phủ phê duyệt Quy 

hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch không gian biển 

quốc gia. 

b) Lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và địa phương có biển  

• Đối tượng: gồm 19 cơ quan thuộc Chính phủ, 09 cơ quan thuộc Quốc 

hội và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển  

- Các cơ quan thuộc Chính phủ: Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ 

Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Khoa học và Công 

nghệ; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; 

Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; và Ủy ban Dân tộc. 

- Cơ quan thuộc Quốc hội: Văn phòng Quốc hội; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban 

Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Tài chính, ngân sách; Ủy ban Quốc phòng 

và An ninh; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; và Ủy ban Đối ngoại. 

- Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trng ương có biển. 

• Số lượng: 01 lần. 

• Nội dung tham vấn, lấy ý kiến:  

- Dự thảo chi tiết và tóm tắt Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Báo cáo ĐMC của Quy hoạch không gian biển quốc gia. 
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- Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, phủ phê duyệt Quy 

hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch không gian biển 

quốc gia. 

4.11.2. Tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến về quy hoạch 

a) Tổ chức hội thảo khoa học thảo luận theo chuyên đề quy hoạch 

• Thành phần: Bao gồm chuyên gia có kinh nghiệm đến từ các bộ, ngành, 

trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ có liên quan. 

• Số lượng: 08 Hội thảo tương ứng với 08 chuyên đề cụ thể dưới đây. 

Mỗi chuyên đề/01 hội thảo và 25 người/01 hội thảo. 

• Địa điểm: Tại Hà Nội. 

• Nội dung: Thảo luận theo chuyên đề, bao gồm về các lĩnh vực: thủy 

sản; du lịch; hàng hải; quốc phòng - an ninh; quy hoạch đô thị; nông nghiệp và 

lâm nghiệp; công nghiệp và năng lượng; và tài nguyên và môi trường.  

b) Tổ chức hội thảo khoa học tham vấn chuyên gia đa ngành 

• Thành phần: Chuyên gia có kinh nghiệm đến từ các Bộ, ngành, cơ quan 

ngang bộ, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ.  

• Số lượng: 01 Hội thảo, 60 người/hội thảo. 

• Địa điểm: Tại Hà Nội. 

• Nội dung tham vấn, lấy ý kiến:  

- Dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Báo cáo ĐMC của Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

c) Tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan quản lý  

• Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.  

- Các cơ quan thuộc Chính phủ: Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ 

Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Khoa học và Công 

nghệ; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; 

Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; và Ủy ban Dân tộc. 

- Cơ quan thuộc Quốc hội: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Ủy 

ban Kinh tế; Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Tài chính, ngân sách; 
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Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

và Ủy ban Đối ngoại. 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trng 

ương có biển. 

• Số lượng: 02 Hội thảo, mỗi hội thảo gồm 80 người. 

• Địa điểm: 01 tại Hà Nội và 01 tại Đà Nẵng. 

• Nội dung tham vấn, lấy ý kiến:  

- Dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Báo cáo ĐMC của Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

4.12. Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch không gian biển 

Trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt Quy hoạch không gian biển quốc 

gia được thực hiện theo Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 quy định tại Điều 29, 

30, 31, 32 và Điều 33.  

a) Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch 

Hội đồng Quy hoạch quốc gia được thành lập theo Quyết định số 

1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Hội đồng Quy hoạch quốc gia chịu trách nhiệm thẩm định Quy hoạch 

không gian biển quốc gia trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, để trình 

Quốc hội phê duyệt quy hoạch. 

Thành phần hội đồng bao gồm:  

• Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng. 

• Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:  

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

• Thành viên Hội đồng gồm 19 đại diện Lãnh đạo các Bộ và cơ quan 

ngang bộ. Cụ thể như sau: 

- Ông Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 
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- Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.  

- Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính. 

- Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

- Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương. 

- Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn. 

- Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Ông Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Ông Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Ông Phạm Hồng Hải - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Ông Phan Chi Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.  

- Ông Lê Sơn Hải - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.  

- Ông Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Ông Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế. 

- Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an. 

- Thượng tướng Nguyễn Phương Nam – Phó Tổng tham mưu trưởng 

Quân đội nhân dân Việt Nam 

- Ông Thái Xuân Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ 

Ngoại giao. 

b) Tổ chức lấy ý kiến trước khi trình thẩm định quy hoạch 

• Hoàn thiện Hồ sơ lấy ý kiến và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. Hồ 

sơ bao gồm các văn bản, tài liệu dưới đây: 

- Tờ trình Hội đồng thẩm định về Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo tóm tắt và chi tiết Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Quy 

hoạch không gian biển quốc gia. 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch không gian 

biển quốc gia. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và bản sao ý kiến góp ý của các Bộ, cơ 

quan nganh bộ và các địa phương ven biển về Quy hoạch không gian biển quốc 

gia.  

- Bản đồ Quy hoạch không gian biển quốc gia và các bản đồ chuyên đề 

liên quan khác.  
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• Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức 

khác có liên quan.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm 

định Quy hoạch không gian biển quốc gia. Việc lấy ý kiến được thực hiện dưới 

02 hình thức bằng văn bản và hội thảo: 

- Lấy ý kiến bằng văn bản:  

+ Số lượng: 01 lần lấy ý kiến. 

+ Thành phần: Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Liên hiệp các Hội khoa 

học và Kỹ thuật Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

một số chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các viện nghiên cứu và trường đại 

học. 

- Tổ chức hội thảo ý kiến:  

+ Số lượng: 01 Hội thảo, khoảng 30 người. 

+ Địa điểm: Tại Hà Nội. 

+ Thành phần: Đại diện Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Liên hiệp các 

Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; một số chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các viện nghiên cứu và trường 

đại học. 

c) Tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch 

• Địa điểm: Tại Hà Nội.  

• Thành phần Hội đồng thẩm định gôm 

- Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng. 

- 03 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- 19 Thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 

24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Tổng hợp và xây dựng báo cáo thẩm định quy hoạch 

Báo cáo thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia cần thể hiện rõ ý 

kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch được 

quy định tại Điều 32 Luật quy hoạch và và kết luận của Chủ tịch hội đồng thẩm 

định về đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết 

định. 

Nội dung thẩm định quy hoạch tập trung vào các vấn đề dưới đây: 



 67 

- Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch theo Điều 16 Luật quy hoạch. 

- Việc tích hợp các nội dung quy hoạch do Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa 

phương liên quan được phân công thực hiện. 

- Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Mục 2 Chương II về lập quy 

hoạch của Luật quy hoạch. 

4.12. Đào tạo tăng cường năng lực về quy hoạch 

Quy hoạch không gian biển quốc gia là cách tiếp cận quản lý tương đối 

mới đối với Việt Nam về tài nguyên, không gian biển; thuộc loại quy hoạch đa 

ngành, mang tính tổng hợp theo hướng bền vững; có sự khác biệt so với các loại 

quy hoạch khác, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất trên đất liền. Kinh nghiệm 

quản lý quy hoạch, giám sát đánh giá việc thực hiện quy hoạch của các cơ quan 

quản lý cả ở cấp trung ương và địa phương, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đối với loại quy hoạch còn rất hạn chế; nhận thức, hiểu biết về loại quy 

hoạch này cũng chưa đầy đủ, yếu về năng lực quản lý.  

Chính vì lý do trên, để triển khai thực hiện và quản lý hiệu quả Quy 

hoạch không gian biển quốc gia, đạt được các mục tiêu đề ra của quy hoạch, cần 

tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ở các 

cấp từ trung ương xuống địa phương ngay cả trong giai đoạn lập quy hoạch và 

thực hiện quy hoạch.  

Đào tạo, tập huấn năng cao năng lực trong nhiệm vụ này không chỉ tập 

trung vào các cán bộ quản lý ở cấp thấp, mà bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp, 

những người có thẩm quyền ra quyết định; các lãnh đạo hay nhà quản lý doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế và xã hội. 

Dưới đây là các nội dung đào tạo đề xuất: 

a) Tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài 

Mục tiêu nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong quản lý quy hoạch và 

tài nguyên, môi trường biển.  

• Thời gian: Năm 2019, ngay sau khi Nhiệm vụ được Chính phủ phê 

duyệt triển khai thực hiện. 

• Địa điểm: 01 nước ở Châu Âu đã lập quy hoạch không gian biển. 

• Số đợt: 01 đợt. 

• Số lượng người: 10 người là đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và 

Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giao thong vận 

tải; và Xây dựng. 
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b) Đào tạo nâng cao năng lực ở nước ngoài  

Hình thức đào tạo đề xuất là ngắn hạn trong khoảng thời gian từ 03 đến 

06 tháng trên cơ sở tìm kiếm sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế, có thể tài 

trợ toàn bộ chi phí hoặc một phần chi phí cho học viên. 

Trong nhiệm vụ này, thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, cơ quan 

chủ trì lập Quy hoạch không gian biển quốc gia là Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tìm kiếm tài trợ ít nhất một phần chi phí đào tạo từ các tổ chức quốc 

tế; kinh phí từ ngân sách chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở của các học viên. 

Các học viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài là những cán bộ quản lý cơ 

bản am hiểu về quy hoạch, biển, có kinh nghiệm công tác, nghiên cứu về quản 

lý tổng hợp vùng bờ và có khả năng sư phạm, trình bày, diễn thuyết tốt. Các học 

viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài trở về nước phải trở thành các “Giảng 

viên” hay “Hạt nhân” có khả năng giảng giải, đào tạo lại cho các cán bộ ở trong 

nước. 

Mục tiêu của đào tạo là nâng cao năng lực cho cán bộ của Việt Nam, đặc 

biệt đối với cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về các phương pháp, ứng dụng các công cụ kỹ thuật trong việc quản 

lý quy hoạch, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch biển.  

• Thời gian: Năm 2019. 

• Địa điểm: 01 trường đại học hay viện nghiên cứu nước ở Châu Âu có 

đào tạo về quy hoạch không gian biển. 

• Số đợt: 02 đợt. 

• Số lượng người: 10 người/đợt.  

c) Đào tạo nâng cao năng lực ở trong nước 

Cùng với sự tham gia, đóng góp của các học viên được cử đi đào tạo ở 

nước ngoài, nhiệm vụ có mời các nhà khoa học có kinh nghiệm về quy hoạch 

biển ở trong nước và nước ngoài vào để đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về 

quy hoạch cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành liên quan và 28 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển. 

Mục tiêu của hoạt động đào tạo này nhằm nâng cao sự hiểu biết cho các 

cán bộ quản lý ở cả cấp trung ương và địa phương về quy hoạch biển; các 

phương pháp quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch; lập báo cáo đánh giá 

quy hoạch… 

• Thời gian: Năm 2019 và 2020. 

• Địa điểm: Tại 03 địa điểm 
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- Đợt 1: tại Hải Phòng cho cán bộ đến từ các bộ ngành liên quan và 05 

tình, thành phố trực thuộc trung ương có biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, 

Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. 

- Đợt 2: tại Đà Nẵng cho cán bộ đến từ 14 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. 

- Đợt 3: tại Sóc Trăng cho cán bộ đến từ 09 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang. 

• Số đợt: 03 đợt, 01 lớp/01 đợt. 

• Số lượng người: 30 người/lớp/đợt. 

• Chuyên gia: 03 người (01 chuyên gia nước ngoài và 02 chuyên gia 

trong nước, trong đó có thể bao gồm các học viên đã được đào tạo ở nước ngoài 

nêu trên). 
 

V. SẢN PHẨM NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH 

5.1. Sản phẩm trung gian 

Sản phẩm trung gian của Nhiệm vụ bao gồm:  

Stt Sản phẩm 
Dạng sản 

phẩm 

I Các báo cáo tổng hợp   

1 
Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, 

dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch 
Báo cáo 

2 

Báo cáo Kết quả phân tích, đánh giá về điều kiện tự 

nhiên; thực trạng và dự báo xu thế biến động của các loại 

tài nguyên và môi trường trên các vùng cửa sông, vùng 

ven biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam 

Báo cáo 

3 

Báo cáo Kết quả phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo 

nhu cầu sử dụng không gian biển của các hoạt động trên 

các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển biển và hải 

đảo của Việt Nam 

Báo cáo 

4 

Báo cáo Kết quả phân tích, đánh giá về thể chế, chính 

sách và pháp luật hiện hành trong quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường không gian biển 

Báo cáo 
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Stt Sản phẩm 
Dạng sản 

phẩm 

5 

Báo cáo Kết quả dự báo các tác động của biến đổi khí hậu 

đến tài nguyên và môi trường trên các vùng đất ven biển, 

biển và hải đảo của Việt Nam 

Báo cáo 

6 

Báo cáo Kết quả dự báo bối cảnh và các kịch bản phát 

triển; đánh giá cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử 

dụng không gian biển 

Báo cáo 

7 

Báo cáo Kết quả xác định quan điểm và mục tiêu phát 

triển; định hướng bố trí sử dụng không gian biển cho các 

hoạt động trong các vùng đất ven biển, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam 

Báo cáo 

8 
Báo cáo Kết quả xác định các vùng và phân vùng sử dụng 

không gian biển 
Báo cáo 

II Hệ thống các bản đồ chuyên đề  

9 
Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt Nam với khu 

vực và thế giới 
 

10 

Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - 

xã hội, dân cư, hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng trong 

phạm vi không gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi 

ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam và 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

11 

Bản đồ định hướng khai thác và sử dụng tài nguyên trong 

phạm vi không gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi 

ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam và 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

12 

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

trong phạm vi không gian biển (t ỷ lệ 1/1.000.000 cho 

phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt 

Nam và 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 

12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 
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Stt Sản phẩm 
Dạng sản 

phẩm 

13 

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội trong 

phạm vi không gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi 

ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam và 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

14 

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông 

thôn trên vùng đất ven biển và các đảo (tỷ lệ 1/1.000.000 

cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải đảo của 

Việt Nam và 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh 

hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

15 

Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường không gian biển 

quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm 

lục địa và các hải đảo của Việt Nam và 1/250.000 cho 

phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

16 

Bản đồ định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong phạm vi không gian biển quốc gia 

(tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và 

các hải đảo của Việt Nam và 1/250.000 cho phạm vi ra 

đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

17 

Bản đồ định hướng tổ chức không gian biển quốc gia (tỷ 

lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các 

hải đảo của Việt Nam và 1/250.000 cho phạm vi ra đến 

hết vùng lãnh hải 12 hải lý) 

Bản đồ số 

và giấy in 

 

5.2. Sản phẩm cuối cùng của dự án 

Sản phẩm cuối cùng của Nhiệm vụ bao gồm:  

Stt Sản phẩm 
Dạng sản 

phẩm 

1 
Dự thảo chi tiết Quy hoạch không gian biển quốc gia đến 

năm 2050 
Báo cáo 

2 
Dự thảo tóm tắt Quy hoạch không gian biển quốc gia đến 

năm 2050 
Báo cáo 
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Stt Sản phẩm 
Dạng sản 

phẩm 

3 
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển 

quốc gia đến năm 2050 giai đoạn 2020 - 2025 
Báo cáo 

4 

Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2050 và Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia đến 

năm 2050 giai đoạn 2020 - 2025 

Tờ trình  

(dự thảo) 

5 

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch 

không gian biển quốc gia đến năm 2050 và Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2050 

giai đoạn 2020 - 2025 

Nghị quyết  

(dự thảo) 

6 

Bản đồ Phân vùng không gian biển quốc gia đến năm 

2050 tỷ lệ 1/1.000.000 cho toàn vùng biển thuộc chủ 

quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của 

Việt Nam  

Bản đồ số 

và giấy in 

7 

Bản đồ Phân vùng không gian biển quốc gia đến năm 

2050 tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi từ các vùng đất ven 

biển ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý thuộc chủ quyền 

của Việt Nam 

Bản đồ số 

và giấy in 

8 
Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch 

không gian biển quốc gia đến năm 2050 
Báo cáo 

9 
Báo cáo Kết quả đào tạo tăng cường năng lực về quy 

hoạch 
Báo cáo 

10 
Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nhiệm vụ lập quy 

hoạch không gian biển quốc gia  
Báo cáo 

 

VI. TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH 

6.1. Tổ chức đấu thầu thực hiện Nhiệm vụ  

Theo Điều 17 Luật Quy hoạch quy định: 

1. Cơ quan lập quy hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương được 

phân công phải lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu. 



 73 

2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có tư cách pháp nhân và phải đáp 

ứng điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo 

quy định của Chính phủ. 

Tuy nhiên, Quy hoạch không gian biển hiện chưa từng được triển khai 

thực hiện ở Việt Nam bao gồm cả ở cấp trung ương và địa phương, và ngay cả 

trong một phạm vi hẹp cấp tỉnh. Quy hoạch trên biển khác hoàn toàn trên đất 

liền, bởi biển là một không gian mở, các quá trình thạch - thủy - động lực học 

luôn diễn ra và có sự tương tác giữa các vùng biển với nhau. Việc lựa chọn 

được một cơ quan tư vấn ở trong nước có đủ kinh nghiệm, năng lực và kiến 

thức để lập quy hoạch là rất khó khăn. Cơ quan này không chỉ am hiểu, có kinh 

nghiệm về lập quy hoạch, mà còn phải rất am hiểu, hiểu rõ về biển. 

Do đó, việc triển khai thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian 

biển quốc gia sẽ do đơn vị tư vấn trong nước thực hiện và được tuyển chọn theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi. Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn thực 

hiện nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch và mời chuyên gia nước ngoài vào để tư 

vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, cách tiếp cận lập quy hoạch trên cơ sở giới thiệu chuyên 

gia của chủ đầu tư.  

Việc lựa chọn đơn vị trong nước lập Quy hoạch không gian biển, nhưng 

có sự tham gia của của các chuyên gia nước ngoài nhằm bảo đảm được các yêu 

cầu dưới đây:  

- Bảo đảm bí mật đối với các yêu tố nhạy cảm mang tính chính trị, các vị 

trí quốc phòng - an ninh trên các biển và hải đảo của Việt Nam. 

- Có được cách tiếp cận, phương pháp lập quy hoạch mới từ các chuyên 

gia có kinh nghiệm quốc tế. 

- Tranh thủ đào tạo, nâng cao năng lực cho chuyên gia của Việt Nam 

trong quá trình phối hợp với chuyên gia nước ngoài để lập quy hoạch. 

- Sản phẩm quy hoạch phù hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội 

của Việt Nam. 

6.2. Thành lập Ban điều phối và Tổ chuyên gia đa ngành 

Thành lập Ban điều phối và Tổ chuyên gia đa ngành thực hiện lập quy 

hoạch không gian biển là cần thiết, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng 

Chính phủ, Hội đồng Quy hoạch quốc gia (đã được thành lập theo Quyết định 

số 1226/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) chỉ đạo, 

điều hành, đôn đốc, giám sát các hoạt động liên quan đến lập quy hoạch; ý kiến 

về các sản phẩm, kết quả lập quy hoạch không gian biển quốc gia.  

a) Ban điều phối  
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Thực hiện lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, nhiệm vụ không đề 

xuất thành lập mới Ban điều phối, mà sẽ kiện toàn Ban điều phối thực hiện 

Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại 

Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thành phần của Ban điều phối bao gồm:  

• Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. 

• Phó Trưởng ban: Gồm 03 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và Bộ Tài chính. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. 

• Thành viên Ban điều phối:  

- Thành viên Ban điều phối bao gồm đại diện Lãnh đạo các Bộ và cơ 

quan ngang bộ: Văn phòng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Công thương; và Ủy ban nhân dân của 28 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. 

- Các thành viên Ban điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban điều 

phối, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban điều phối; và 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan giúp việc Ban điều phối. 

b) Tổ chuyên gia đa ngành 

• Tổ tư chuyên gia đa ngành do cơ quan chủ trì lập quy hoạch là Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thành lập, có nhiệm vụ tư vấn, góp ý xây dựng và hoàn 

thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia và các nội dung khác có liên 

quan; báo cáo kịp thời Ban điều phối về những vướng mắc, tồn tại trong quá 

trình thực hiện lập quy hoạch.  

• Thành phần chuyên gia đa ngành là các nhà khoa học, chuyên gia có 

kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực quy hoạch, chính sách pháp luật, 

quản lý tổng hợp biển và hải đảo đã và đang công tác tại các viện nghiên cứu, 

trường đại học. 

• Cơ chế hoạt động của Tổ tư vấn theo hình thức kiêm nhiệm và được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.  

c) Tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch 

không gian biển  

• Số lượng: 01 Hội thảo, 02 buổi/hội thảo.  
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• Địa điểm: Tại Hà Nội. 

• Thành phần tham dự:  

- Thành viên Ban điều phối: 40 đại biểu.  

- Thành viên Tổ chuyên chuyên gia đa ngành: 15 người. 

- Các khách mời khác: 20 người. 

6.3. Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển 

thực hiện các nhiệm vụ dưới đây: 

1. Tổ chức thực hiện Nhiệm vụ và lập Quy hoạch không gian biển quốc 

gia để trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt. 

2. Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch không gian biển quốc 

gia theo quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và các quy định của pháp 

luật về đấu thầu. 

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập quy hoạch; xem xét, 

xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch không gian biển quốc gia.  

4. Xem xét, quyết định lựa chọn phương án tích hợp các quy hoạch ngành 

vào Quy hoạch không gian biển quốc gia trong trường hợp còn có nhiều ý kiến 

khác nhau về việc tích hợp các hợp phần quy hoạch vào Quy hoạch không gian 

biển.  

5. Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch không gian biển 

quốc gia theo quy định tại Điều 19 Luật quy hoạch; tiếp thu, giải trình ý kiến 

góp ý và hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia trình Hội 

đồng thẩm định quy hoạch xem xét, thẩm định. 

6. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện quy hoạch theo kết luận 

của Hội đồng thẩm định quy hoạch; báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội 

quyết định. 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Nhiệm vụ lập Quy 

hoạch không gian biển quốc gia và các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân 

công, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6.4. Cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện Nhiệm vụ 
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lập Quy hoạch không gian biển quốc gia theo Khoản 1 Điều 9 Luật Quy hoạch 

số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về chi phí cho hoạt động quy hoạch và các 

quy định của pháp luật hiện hành khác.  

2. Các Bộ và cơ quan ngang bộ khác:  

- Phối hợp, cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan theo lĩnh vực/ngành 

mình quản lý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ lập Quy hoạch không 

gian biển quốc gia. 

- Chủ trì, phối hợp xây dựng các hợp phần quy hoạch tích hợp vào Quy 

hoạch không gian biển quốc gia theo theo lĩnh vực/ngành mình quản lý. 

- Tham gia, có ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian 

biển quốc gia và các tài liệu khác có lien quan trước khi trình Hội đồng thẩm 

định quy hoạch và Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội.  

- Phối hợp thực hiện các nội dung của Nhiệm vụ lập Quy hoạch không 

gian biển quốc gia khi có đề nghị phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có:  

- Phối hợp, cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan trong phạm vi các 

vùng đất ven biển, vùng biển ven bờ và trên các hải đảo cho Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phục vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia. 

- Tham gia, có ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian 

biển quốc gia và các tài liệu khác có liên quan trước khi trình Hội đồng thẩm 

định quy hoạch và Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội. 

- Phối hợp thực hiện các nội dung của Nhiệm vụ lập Quy hoạch không 

gian biển quốc gia khi có đề nghị phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6.5. Kế hoạch, tiến độ lập quy hoạch 

Quy hoạch không gian biển quốc gia được lập trong thời gian 24 tháng, 

từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 (Bảng 1 dưới đây). 

Bảng 1: Tiến độ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia 

Stt Nội dung thực hiện 

Thời gian thực hiện 

(Theo Quí) 

I II III IV I II III IV 

1 
Thành lập Ban điều phối và Tổ 

chuyên gia đa ngành 
        

2 Điều tra, khảo sát, thu thập các         
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thông tin, dữ liệu liên quan phục 

vụ lập quy hoạch 

3 

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, 

điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối 

cảnh trực tiếp tác động và thực 

trạng sử dụng không gian của các 

hoạt động trên vùng đất ven biển, 

các đảo, quần đảo, vùng biển, 

vùng trời thuộc chủ quyền, quyền 

chủ quyền, quyền tài phán quốc 

gia của Việt Nam 

        

4 

Dự báo các tác động của biến đổi 

khí hậu đến tài nguyên và môi 

trường trên các vùng đất ven biển, 

biển và hải đảo của Việt Nam 

        

5 

Dự báo bối cảnh và các kịch bản 

phát triển; đánh giá cơ hội và 

thách thức cho các hoạt động sử 

dụng không gian biển 

        

6 Xây dựng các bản đồ chuyên đề         

7 

Xác định quan điểm và mục tiêu 

phát triển; định hướng bố trí sử 

dụng không gian biển cho các hoạt 

động trong các vùng đất ven biển, 

vùng biển và hải đảo của Việt 

Nam 

        

8 
Xác định các vùng và phân vùng 

sử dụng không gian biển 
        

9 

Xây dựng và đề xuất các giải pháp 

thực hiện quy hoạch; danh mục dự 

án quan trọng quốc gia và thứ tự 

ưu tiên thực hiện 

        

10 
Đánh giá môi trường chiến lược 

của Quy hoạch không gian biển 
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11 
Xây dựng dự thảo Quy hoạch và 

kế hoạch thực hiện quy hoạch 
        

13 
Tổ chức tham vấn lấy ý kiến về 

quy hoạch không gian biển 
        

14 
Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch không gian biển 
        

15 
Đào tạo tăng cường năng lực về 

quy hoạch 
        

16 
Tổ chức nghiệm thu, kết thúc 

Nhiệm vụ 
        

 

VII. CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH 

7.1. Căn cứ lập dự toán  

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang. 

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. 

- Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng 

dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.  

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 22/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.  

- Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  
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- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường;  

- Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/03/12 của 

Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cơ chế tài 

chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.  

- Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 12/01/2015 của Bộ Tài chính qui 

định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói 

thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử 

dụng vốn nhà nước. 

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính qui 

định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ 

chi về tài nguyên, môi trường. 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính qui 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc 

lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thông tư sô 102/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở 

nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi trả. 

7.2. Kinh phí và nguồn kinh phí lập quy hoạch 

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ là: 50.092.547.000 đồng (Bằng chữ:  

Năm mươi tỷ không trăm chín mươi hai triệu lăm trăm bốn bẩy nghìn đồng 

chẵn.). 

- Nguồn kinh phí lập Quy hoạch không gian biển quốc gia từ vốn đầu tư 

công (Khoản 1 Điều 9 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 về chi phí cho hoạt 

động quy hoạch). 

Chi tiết trong Bảng khai toán dưới đây và Phụ lục 1 

 

Stt Nội dung thực hiện 
Thành tiền 

(ĐVT: đồng) 

1 
Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu 

liên quan phục vụ lập quy hoạch 
2.029.275.000 
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Stt Nội dung thực hiện 
Thành tiền 

(ĐVT: đồng) 

2 

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, 

nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng 

sử dụng không gian của các hoạt động trên vùng đất 

ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời 

thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán 

quốc gia của Việt Nam 

1.879.000.000 

3 

Dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi trường; 

các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên 

và môi trường; nhu cầu khai thác, sử dụng tài 

nguyên và yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường 

trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng 

biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, 

quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ 

quy hoạch  

2.955.000.000 

4 

Dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá 

cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử dụng 

không gian biển 

677.500.000 

5 

Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển; định 

hướng bố trí sử dụng không gian biển cho các hoạt 

động trong các vùng đất ven biển, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam 

871.500.000 

6 
Xác định các vùng và phân vùng sử dụng không 

gian biển 
2.626.500.000 

7 
Xây dựng và đề xuất các giải pháp thực hiện quy 

hoạch 
746.000.000 

8 
Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu 

tiên thực hiện 
189.000.000 

9 

Xây dựng các bản đồ chuyên đề và dự thảo Quy 

hoạch không gian biển quốc gia, kế hoạch thực hiện 

quy hoạch 

21.247.790.280 
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Stt Nội dung thực hiện 
Thành tiền 

(ĐVT: đồng) 

10 
Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch 

không gian biển  
4.983.234.792 

11 Thành lập Ban điều phối và Tổ chuyên gia đa ngành 40.080.000 

12 
Tổ chức tham vấn lấy ý kiến về quy hoạch không 

gian biển 
587.890.000 

13 
Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch không gian 

biển 
455.830.000 

14 Đào tạo tăng cường năng lực về quy hoạch 3.251.927.275 

15 Chi phí đấu thầu 112.122.783 

16 
Họp định kỳ Ban điều phối và Tổ chuyên gia đa 

ngàng để đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ  
280.320.000 

17 Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 44.100.000 

18 Chi phí quản lý chung (3%) 1.146.144.002 

19 Thuế giá trị gia tăng (10%) 3.820.480.007 

20 Dự phòng trượt giá (5%) 2.148.853.506 

 

VIII. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ 

8.1. Hiệu quả về kinh tế 

Sản phẩm của Nhiệm vụ sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững ở vùng bờ trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa nhu cầu bảo vệ, bảo tồn tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo với lợi ích phát triển của các ngành, lĩnh 

vực và địa phương có liên quan cả các ngành.  

Quy hoạch không gian biển quốc gia là sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ 

này sẽ góp phần giảm thiểu các mâu thuẫn ngành trong khai thác sử dụng tài 

nguyên, không gian vùng bờ; hỗ trợ tích cực cho công tác giao khu vực biển 

cho các tổ chức, cá nhân, từ đó làm tăng khả năng tiếp cận biển đối với khu vực 

tư nhân; tạo cơ sở để các địa phương ven biển thực hiện phân vùng chức năng 
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tại địa phương mình, từ đó làm tăng hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên và không gian ở vùng bờ tại mỗi địa phương; và thúc đẩy sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, không gian biển; hợp lý hóa và minh bạch hóa trong cấp phép 

và thủ tục cấp phép. 

8.2. Hiệu quả về xã hội 

Về xã hội, kết quả của nhiệm vụ này mang lại một số lợi ích, bao gồm:  

- Tăng cường bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hoá, lịch sử ở vùng bờ; tạo 

nhiều cơ hội cho sự tham gia của cộng đồng và người dân; 

- Xác định được các tác động của các quyết định về việc phân bổ không 

gian biển cho cộng đồng (ví dụ như hạn chế một số hình thức sử dụng trong các 

khu bảo tồn biển) và các hoạt động kinh tế ở ven biển; 

- Xác định và bảo tồn các giá trị tinh thần và xã hội liên quan đến sử dụng 

biển. 

8.3. Tác động đối với môi trường 

Đối với môi trường, kết quả nhiệm vụ có tác động tích cực đến môi 

trường như:  

- Phân bổ không gian cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tạo 

điều kiện cho quy hoạch mạng lưới các khu bảo tồn biển; 

- Bảo vệ hiệu quả các giá trị tài nguyên, sinh cảnh, sunh thái ở vùng bờ; 

sử dụng tối ưu không gian vùng bờ, từ đó làm giảm thiểu các tác động môi 

trường từ các hoạt động khai thác của con người và thiên tai; 

- Làm tăng khả năng phục hồi của các hệ sinh thái ven biển và ven bờ; 

tăng tính đa dạng sinh học và lồng ghép các mục tiêu đa dạng sinh học vào việc 

ra quyết định; 

- Xác định và giảm các tác động tích lũy từ các hoạt động của con người 

cũng như do thiên tai, BĐKH, lên các hệ sinh thái biển và ven biển. 

8.4. Tính khả thi, bền vững và khả năng rủi ro  

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sự bền vững, có tính khả thi 

cao và mức độ rủi ro thấp, bởi các lý do dưới đây: 

- Kết quả của nhiệm vụ phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia, cũng như các Bộ ngành và địa phương liên quan. Do đó, không có 

sự tác động lớn đến các mục tiêu và định hướng phát triển của các ngành kinh tế 

liên quan đến biển hiện tại cũng như sự tác động của quy hoạch ngành đến Quy 

hoạch không gian biển quốc gia. 

- Làm cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ ngành điều chỉnh quy hoạch 

phát triển của mình và phân vùng chức năng vùng bờ tại các địa phương ven 
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biển, đảm bảo sự hài hòa trên nền tảng các ngành kinh tế dựa vào biển, hỗ trợ 

đầu tư hiệu quả và bền vững để phát triển vùng bờ.  
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch 

không gian biển quốc gia 

Căn cứ lập dự toán: 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường;  

- Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/03/12 của 

Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cơ chế tài 

chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.  

- Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 12/01/2015 của Bộ Tài chính qui 

định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói 

thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử 

dụng vốn nhà nước. 

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính qui 

định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ 

chi về tài nguyên, môi trường. 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính qui 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc 

lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thông tư sô 102/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở 

nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi trả. 
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BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT LẬP QUY HOẠCH KHÔNG BIỂN QUỐC GIA 

 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP    38.204.800.072  

I 
Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, 

dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch 
   2.029.275.000  

1.1 

Thu thập, tổng hợp và xử lý các thông tin, 

tài liệu, dữ liệu hiện có liên quan tại các Bộ 

ngành và địa phương có biển 

   1.428.000.000  

a 

Các thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn 

và hải văn đo được tại các trạm khí tượng, 

thủy hải văn phân bố ở các vùng ven biển, 

biển ven bờ và trên các hải đảo thuộc 28 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển 

(bao gồm các dữ liệu về mưa, gió, sóng, 

dòng chảy, thủy triều và nhiệt độ)(28 tỉnh, 

thành phố x 01 ngày công/tỉnh) 

công nhóm 

CG 1 
28 8.500.000 238.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

b 

Các thông tin, dữ liệu về tài nguyên phân bố 

ở các vùng ven biển, biển và trên các hải đảo 

của Việt Nam và thuộc 28 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển (bao gồm dữ 

liệu về rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven 

biển, rạn san hô, cỏ biển, tài nguyên đất, các 

khu bảo tồn, tài nguyên khoáng sản, đa dạng 

sinh học, các di tích, di sản và công trình văn 

hóa - lịch sử)(28 tỉnh, thành phố x 01 ngày 

công/tỉnh) 

công nhóm 

CG 1 
28 8.500.000 238.000.000 Phụ lục 1.1 

c 

Các thông tin, dữ liệu về môi trường, sự cố 

môi trường và thiên tai trên các vùng biển, 

hải đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển (bao gồm dữ liệu về chất 

lượng môi trường, các sự cố môi trường, 

điểm nóng ô nhiễm, bão lũ, hạn hán, xâm 

nhập mặn, xói lở bờ biển, ngập lụt và các tác 

động khác do biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng)(28 tỉnh, thành phố x 01 ngày 

công/tỉnh) 

công nhóm 

CG 1 
28 8.500.000 238.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

d 

Các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội trên 

các vùng ven biển, biển, hải đảo thuộc 28 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển 

(bao gồm dữ liệu về dân số và lao động, đô 

thị, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, 

du lịch, thủy sản, giao thông và hàng hải và 

các hoạt động kinh tế khác)(28 tỉnh, thành 

phố x 01 ngày công/tỉnh) 

công nhóm 

CG 1 
28 8.500.000 238.000.000 Phụ lục 1.1 

e 

Các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến khai 

thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 

vùng bờ và biển (bao gồm các văn bản pháp 

luật hiện hành, các chiến lược, kế hoạch, quy 

hoạch và các văn bản khác có liên quan)(28 

tỉnh, thành phố x 01 ngày công/tỉnh) 

công nhóm 

CG 1 
28 8.500.000 238.000.000 Phụ lục 1.1 

f 

Các thông tin, dữ liệu về thực trạng và quy 

hoạch khai thác, sử dụng vùng trời của Việt 

Nam cho các mục đích phát triển kinh tế - xã 

hội và quốc phòng - an ninh (28 tỉnh, thành 

phố x 5 nhóm công/tỉnh) 

công nhóm 

CG 1 
28 8.500.000 238.000.000 Phụ lục 1.1 

1.2 

Điều tra khảo sát thực địa bổ sung những 

thông tin, dữ liệu còn thiếu phục vụ lập quy 

hoạch 

   373.275.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a 

Lập mẫu phiếu điều tra: 05 loại mẫu phiếu về 

các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường; thủy 

sản; hàng hải; công nghiệp; du lịch - dịch vụ. 

mẫu phiếu 5 500.000 2.500.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

b 

Tổ chức điều tra, khảo sát thực địa bổ sung 

tại một số tỉnh, thành phố ven biển và các 

huyện đảo  

đợt 1 370.775.000 370.775.000 Phụ lục 1.2 

1.3 

Tổng hợp, viết báo cáo tổng hợp về kết 

quả điều tra, khảo sát, thu thập các thông 

tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy 

hoạch 

   228.000.000  

1.3.1 

Viết các báo báo tổng hợp về kết quả thu 

thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu hiện có 

liên quan tại các Bộ ngành và địa phương có 

biển 

   171.000.000  

a 

Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các 

thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn và 

hải văn đo được tại các trạm khí tượng, thủy 

hải văn phân bố ở các vùng ven biển, biển 

ven bờ và trên các hải đảo thuộc 28 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

b 

Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các 

thông tin, dữ liệu về tài nguyên phân bố ở 

các vùng ven biển, biển và trên các hải đảo 

của Việt Nam và thuộc 28 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các 

thông tin, dữ liệu về môi trường, sự cố môi 

trường và thiên tại trên các vùng biển, hải 

đảo thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

d 

Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các 

thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội trên các 

vùng ven biển, biển, hải đảo thuộc 28 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

e 

Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các 

quy hoạch, kế hoạch liên quan đến khai thác, 

sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng 

bờ và biển. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

f 

Báo cáo tổng hợp về kết quả thu thập các 

thông tin, dữ liệu về thực trạng và quy hoạch 

khai thác, sử dụng vùng trời của Việt Nam 

cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

và quốc phòng - an ninh. 

1.3.2 

Viết các báo báo tổng hợp về kết quả điều tra 

khảo sát thực địa bổ sung những thông tin, 

dữ liệu phục vụ lập quy hoạch, bao gồm: 

   57.000.000  

a 

Báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, khảo 

sát thực bổ sung tại 08 tỉnh, thành phố có 

biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, 

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà 

Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, khảo 

sát thực bổ sung tại 06 huyện đảo: Vân Đồn, 

Bạch Long Vỹ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú 

Quốc và Côn Đảo.     

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

II 

Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều 

kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực 

tiếp tác động và thực trạng sử dụng không 

gian của các hoạt động trên vùng đất ven 

biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng 

trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, 

quyền tài phán quốc gia của Việt Nam 

   1.879.000.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

2.1 

Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên 

và thực trạng tài nguyên, môi trường trên 

các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển 

và hải đảo của Việt Nam 

   853.000.000  

a 

Phân tích, đánh giá các đặc điểm về địa hình, 

địa mạo trên các vùng đất ven biển, vùng 

biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

b 

Phân tích, đánh giá các đặc điểm về khí 

tượng, thủy hải văn trên các vùng đất ven 

biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

c 

Phân tích, đánh giá thực trạng về tính đa 

dạng sinh học và các tài nguyên sinh vật trên 

các vùng cửa sông, vùng đất ven biển, vùng 

biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
9 8.500.000 76.500.000 Phụ lục 1.1 

d 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các hệ 

sinh thái, khu bảo tồn, vườn quốc gia và các 

sinh cảnh biển khác trên các vùng cửa sông, 

vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của 

Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
8 8.500.000 68.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

e 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài 

nguyên đất (bao gồm đất ven biển, đất ngập 

nước, đất bãi bồi, đất bãi triều) trên các vùng 

cửa sông, vùng đất ven biển và hải đảo của 

Việt Nam. 

công nhóm 

CG 2 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

f 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài 

nguyên nước (bao gồm tài nguyên nước mặt 

và nước dưới đất) trên các vùng cửa sông, 

vùng đất ven biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
8 8.500.000 68.000.000 Phụ lục 1.1 

g 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài 

nguyên khoáng sản trên các vùng cửa sông, 

vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của 

Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
8 8.500.000 68.000.000 Phụ lục 1.1 

h 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài 

nguyên rừng trên các vùng đất ven biển, 

vùng biển ven bờ và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
8 8.500.000 68.000.000 Phụ lục 1.1 

i 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các di 

tích, di sản và các giá trị văn hóa - lịch sử 

trên các vùng đất ven biển, vùng biển ven bờ 

và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
8 8.500.000 68.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

j 

Phân tích, đánh giá thực trạng của các tài 

nguyên vị thế, tiềm năng phát triển trên các 

vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo của 

Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
8 8.500.000 68.000.000 Phụ lục 1.1 

k 

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường 

trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng 

biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

l Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 
công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

2.2 

Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng 

không gian biển của các hoạt động trên các 

vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển 

biển và hải đảo của Việt Nam 

   878.500.000  

a 

Phân tích, đánh giá về đặc điểm kinh tế - xã 

hội ở vùng bờ và hải đảo thuộc 28 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển (bao 

gồm dân số, lao động, giới tính, văn hóa, tôn 

giáo, dân tộc, cơ cấu các ngành kinh tế, sinh 

kế và các đặc điểm khác). 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

b 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển cơ sở hạ tầng và các công trình biển. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

c 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển du lịch và dịch vụ. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

d 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển công nghiệp và năng lượng. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

e 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển nông nghiệp và thủy hải sản. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

f 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển giao thông vận tải, cảng và dịch vụ 

cảng. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

g 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển các dịch vụ hàng không dân dụng. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

h 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho phát 

triển đô thị và hạ tầng đô thị. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

i 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho việc 

bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên 

sinh vật các các giá trị tự nhiên, văn hóa - 

lịch sử. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

j 

Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên, không gian biển cho các 

mục đích quốc phòng - an ninh, nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động khác. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

k Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 
công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

2.3 

Phân tích, đánh giá thực trạng về thể chế, 

chính sách và pháp luật hiện hành trong 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

không gian biển 

   147.500.000  

a 

Phân tích, đánh giá về chính sách, pháp luật 

hiện hành có liên quan đến việc khai thác sử 

dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo của Việt Nam.   

công nhóm 

CG 1 
5 8.500.000 42.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

b 

Phân tích, đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ 

máy quản lý hiện hành có liên quan đến việc 

khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo của Việt 

Nam. 

công nhóm 

CG 1 
5 8.500.000 42.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Rà soát, đánh giá về các cam kết, công ước, 

điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có 

liên quan đến quản lý không gian biển. 

công nhóm 

CG 1 
4 8.500.000 34.000.000 Phụ lục 1.1 

d Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 
công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

III 

Dự báo xu thế biến động tài nguyên và 

môi trường; các tác động của biến đổi khí 

hậu đối với tài nguyên và môi trường; nhu 

cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu 

cầu bảo vệ tài nguyên môi trường trong 

vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, 

vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, 

quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia 

của Việt Nam trong thời kỳ quy hoạch  

   2.955.000.000  

3.1 

Đánh giá dự báo các tác động của biến đổi 

khí hậu đối với tài nguyên và môi trường 

trên vùng đất ven biển, vùng biển, vùng trời 

   1.000.500.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

của Việt Nam  

3.1.1 

Đánh giá dự báo tác động của sự gia tăng 

xâm nhập mặn vào các vùng cửa sông, hệ 

thống sông 

   433.500.000  

a 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến các 

hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học trong 

các vùng cửa sông. 

công nhóm 

CG 1 
12 8.500.000 102.000.000 Phụ lục 1.1 

b 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

công nhóm 

CG 1 
12 8.500.000 102.000.000 Phụ lục 1.1 

c 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến các 

hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. 

công nhóm 

CG 1 
12 8.500.000 102.000.000 Phụ lục 1.1 

d 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của sự gia tăng xâm nhập mặn đến 

nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các hoạt 

động sản xuất công nghiệp. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

3.1.2 
Đánh giá dự báo tác động của ngập lụt và xói 

lở bờ biển đến các vùng ven biển và hải đảo 
   510.000.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các 

hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học trên các 

vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến sinh 

kế của cộng đồng dân cư ven biển và trên 

các hải đảo. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các 

cơ sở hạ tầng và công trình ven biển và trên 

các hải đảo. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

d 

Đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, tác 

động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến các 

hoạt động sản xuất ở các vùng ven biển và 

hải đảo (bao gồm nông nghiệp, diêm nghiệp, 

nuôi trồng thủy hải sản, du lịch - dịch vụ, 

công nghiệp, cảng biển và các dịch vụ cảng, 

khai thác khoáng sản). 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

3.1.3 Xây dựng Báo cáo tổng hợp    57.000.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá dự báo 

tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn vào 

các vùng cửa sông, hệ thống song. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá dự báo 

tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến 

các vùng ven biển và hải đảo. 

công nhóm 

CG 2 
3 9.500.000 28.500.000 Phụ lục 1.1 

3.2 

Đánh giá dự báo xu thế biến động tài 

nguyên và môi trường trên các vùng đất 

ven biển, vùng trời, vùng biển và hải đảo 

của Việt Nam 

   1.134.500.000  

a 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

về tính đa dạng sinh học và các tài nguyên 

sinh vật trên các vùng cửa sông, vùng ven 

biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

của các hệ sinh thái, khu bảo tồn, vườn quốc 

gia và các sinh cảnh biển khác trên các vùng 

cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

của các tài nguyên đất (bao gồm đất ven 

biển, đất ngập nước, đất bãi bồi, đất bãi 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

triều) trên các vùng cửa sông, vùng ven biển, 

vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

d 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

của các tài nguyên nước (bao gồm tài nguyên 

nước mặt và nước dưới đất) trên các vùng 

cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

e 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

của các tài nguyên khoáng sản trên các vùng 

cửa sông, vùng ven biển, vùng biển và hải 

đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

f 

Phân tích, đánh giá tài nguyên rừng trên các 

vùng ven biển, biển ven bờ và hải đảo của 

Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

g 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

của các di tích, di sản và các giá trị văn hóa - 

lịch sử trên các vùng ven biển, biển ven bờ 

và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
12 8.500.000 102.000.000 Phụ lục 1.1 

h 

Phân tích, đánh giá dự báo xu thế biến động 

của các tài nguyên vị thế, tiềm năng phát 

triển trên các vùng ven biển, vùng biển và 

hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
12 8.500.000 102.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

i 

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường 

trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng 

biển và hải đảo của Việt Nam. 

công nhóm 

CG 1 
15 8.500.000 127.500.000 Phụ lục 1.1 

j Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 
công nhóm 

CG 2 
4 9.500.000 38.000.000  

3.3 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu sử 

dụng không gian biển của các hoạt động 

trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng 

biển biển và hải đảo của Việt Nam 

   820.000.000  

a 

Phân tích, đánh giá dự báo biến động về dân 

số, lao động và cơ cấu các ngành kinh tế trên 

các vùng đất ven biển và hải đảo của Việt 

Nam. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

b 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho 

phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình 

biển. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

c 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho 

phát triển du lịch và dịch vụ. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

d 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho 

phát triển công nghiệp và năng lượng. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

e 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho 

phát triển nông nghiệp và thủy hải sản. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

g 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho 

phát triển giao thông vận tải, cảng và dịch vụ 

cảng. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

h 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho 

phát triển đô thị và hạ tầng đô thị. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 

i 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho việc 

bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên 

sinh vật các các giá trị tự nhiên, văn hóa - 

lịch sử. 

công nhóm 

CG 1 
12 8.500.000 102.000.000 Phụ lục 1.1 

j 

Phân tích, đánh giá dự báo nhu cầu khai thác, 

sử dụng tài nguyên, không gian biển cho các 

mục đích quốc phòng - an ninh, nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động khác. 

công nhóm 

CG 1 
10 8.500.000 85.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

k Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 
công nhóm 

CG 2 
4 9.500.000 38.000.000 Phụ lục 1.1 

IV 

Dự báo bối cảnh và các kịch bản phát 

triển; đánh giá cơ hội và thách thức cho 

các hoạt động sử dụng không gian biển 

   677.500.000  

4.1 

Phân tích, đánh giá dự báo bối cảnh, đánh 

giá cơ hội và thách thức cho các hoạt động 

sử dụng không gian biển 

   190.000.000  

a 

Phân tích, đánh giá dự báo bối cảnh của khu 

vực và thế giới trong việc khai thác sử dụng 

không gian biển trên vùng Biển Đông phục 

vụ các mục đích phát triển kinh tế, nghiên 

cứu khoa học và quốc phòng. 

công nhóm 

CG 2 
6 9.500.000 57.000.000 Phụ lục 1.1 

b 

Phân tích, đánh giá về năng lực, tiềm lực và 

khả năng thích ứng của Việt Nam trong việc 

khai thác sử dụng không gian biển phục vụ 

các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, 

nghiên cứu khoa học và quốc phòng - an 

ninh của đất nước trước những thách thức, 

diễn biến mới và phức tạp trên Biển Đông. 

công nhóm 

CG 2 
7 9.500.000 66.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

c 

Xác định những cơ hội, lợi thế và thách thức 

của Việt Nam trong việc khai thác sử dụng 

không gian biển phục vụ các mục đích phát 

triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học và 

quốc phòng - an ninh của đất nước trước 

những thách thức, diễn biến mới và phức tạp 

trên Biển Đông. 

công nhóm 

CG 2 
7 9.500.000 66.500.000 Phụ lục 1.1 

4.2 

Xây dựng và lựa chọn kịch bản cho Việt 

Nam trong việc khai thác sử dụng không 

gian biển 

   487.500.000  

a 

Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử 

dụng không gian biển cho việc phát triển các 

ngành kinh tế biển. 

công nhóm 

CG 2 
12 9.500.000 114.000.000 Phụ lục 1.1 

b 

Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử 

dụng không gian biển cho việc phát triển các 

khu đô thị, khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô 

thị. 

công nhóm 

CG 2 
12 9.500.000 114.000.000 Phụ lục 1.1 

c 

Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử 

dụng không gian biển cho các hoạt động 

nghiên cứu khoa học biển. 

công nhóm 

CG 2 
12 9.500.000 114.000.000 Phụ lục 1.1 

d 
Xây dựng và lựa chọn kịch bản khai thác sử 

dụng không gian biển cho các mục đích quốc 

công nhóm 

CG 2 
12 9.500.000 114.000.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

phòng - an ninh. 

e Xây dựng Báo cáo tổng hợp 
công nhóm 

CG 3 
3 10.500.000 31.500.000 Phụ lục 1.1 

V 

Xác định quan điểm và mục tiêu phát 

triển; định hướng bố trí sử dụng không 

gian biển cho các hoạt động trong các 

vùng đất ven biển, vùng biển và hải đảo 

của Việt Nam 

   871.500.000  

5.1 

Xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát và 

các mục tiêu cụ thể của quy hoạch; các 

nguyên tắc lập quy hoạch không gian biển 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

5.2 
Định hướng bố trí không gian biển cho các 

hoạt động 
   766.500.000  

a 
Định hướng bố trí không gian biển cho việc 

phát triển các ngành kinh tế biển bao gồm: 
   514.500.000  

- 
Hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và 

năng lượng khác. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

- 
Hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng 

thủy, hải sản.  

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

- 
Hoạt động hàng hải, cảng biển và xây dựng 

các công trình giao thông, công trình biển 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

khác.  

- 
Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, diêm nghiệp, du lịch và dịch vụ. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

- 
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, hệ 

thống các công trình ngầm dưới biển. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Định hướng bố trí không gian biển cho xây 

dựng và phát triển các khu đô thị, khu dân cư 

và cơ sở hạ tầng đô thị. 

công nhóm 

CG 3 
8 10.500.000 84.000.000 Phụ lục 1.1 

c 

Định hướng bố trí không gian biển cho các 

hoạt động bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, môi 

trường và nghiên cứu khoa học biển. 

công nhóm 

CG 3 
8 10.500.000 84.000.000 Phụ lục 1.1 

d 
Định hướng bố trí không gian biển cho các 

mục đích quốc phòng - an ninh. 

công nhóm 

CG 3 
8 10.500.000 84.000.000 Phụ lục 1.1 

5.3 Xây dựng Báo cáo tổng hợp 
công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

VI 
Xác định các vùng và phân vùng sử dụng 

không gian biển 
   2.626.500.000  

6.1 
Xây dựng các tiêu chí và nguyên tắc phân 

vùng 
   525.000.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển cho các mục đích quốc 

phòng - an ninh. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển cho bảo tồn, bảo vệ môi 

trường và các hệ sinh thái biển, bao gồm các 

khu vực cấm khai thác, vùng khai thác có 

điều kiện, vùng được phép nghiên cứu khoa 

học. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho hoạt động khai 

thác, thăm dò dầu khí và năng lượng khác. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

d 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho hoạt động khai 

thác và đánh bắt hải sản; phát triển các vùng 

nuôi trồng thủy hải sản. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

e 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng 

cảng biển và các hoạt động hàng hải. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

f 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng 

và phát triển các công trình giao thông và 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

công trình biển. 

g 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho việc phát triển 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp và diêm nghiệp. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

h 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng 

và phát triển các khu du lịch, các hoạt động 

du lịch và dịch vụ. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

i 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng 

và phát triển các khu đô thị, khu dân cư và 

cơ sở hạ tầng đô thị. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

j 

Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng sử dụng 

không gian biển ưu tiên cho việc xây dựng 

và phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống các 

công trình ngầm dưới biển. 

công nhóm 

CG 3 
5 10.500.000 52.500.000 Phụ lục 1.1 

6.2 

Đánh giá, xác định tính tương thích và 

mâu thuẫn trong mỗi vùng không gian biển 

giữa các hoạt động 

   484.500.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a 

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu 

thuẫn giữa các hoạt động khai thác sử dụng 

tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội với hoạt động bảo tồn, bảo vệ 

các hệ sinh thái, tài nguyên biển. 

công nhóm 

CG 2 
17 9.500.000 161.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu 

thuẫn giữa các hoạt động khai thác sử dụng 

tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội với mục đích quốc phòng - 

an ninh. 

công nhóm 

CG 2 
17 9.500.000 161.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Đánh giá, xác định tính tương thích và mâu 

thuẫn giữa các hoạt động khai thác sử dụng 

tài nguyên biển phục vụ nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội với nhau. 

công nhóm 

CG 2 
17 9.500.000 161.500.000 Phụ lục 1.1 

6.3 
Phân vùng không gian biển cho các hoạt 

động 
   1.617.000.000  

a 

Phân vùng sử dụng không gian biển cho các 

mục đích quốc phòng - an ninh, trong đó bao 

gồm cả các khu vực cần bảo vệ đặc biệt, 

nghiêm ngặt cho quốc phòng - an ninh. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

b 

Phân vùng sử dụng không gian biển cho bảo 

tồn, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái 

biển, bao gồm các khu vực cấm khai thác, 

vùng khai thác có điều kiện, vùng được phép 

nghiên cứu khoa học. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

c 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và 

năng lượng khác. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

d 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản; 

phát triển các vùng nuôi trồng thủy hải sản. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

e 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho việc xây dựng cảng biển và các hoạt 

động hàng hải. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

f 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho việc xây dựng và phát triển các công 

trình giao thông và công trình biển. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

g 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho việc phát triển các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, công nghiệp và diêm nghiệp. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

h 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho việc xây dựng và phát triển các khu du 

lịch, các hoạt động du lịch và dịch vụ. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

i 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho việc xây dựng và phát triển các khu đô 

thị, khu dân cư và cơ sở hạ tầng đô thị. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

j 

Phân vùng sử dụng không gian biển ưu tiên 

cho việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 

và hệ thống các công trình ngầm dưới biển. 

công nhóm 

CG 3 
15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 

k Xây dựng Báo cáo tổng hợp. 
công nhóm 

CG 3 
4 10.500.000 42.000.000 Phụ lục 1.1 

VII 
Xây dựng và đề xuất các giải pháp thực 

hiện quy hoạch 
   746.000.000  

7.1 
Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch 

không gian biển 
   441.000.000  

a Các giải pháp quản lý. 
công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

b Các giải pháp kỹ thuật. 
công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

c Các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận công nhóm 7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

thức. CG 3 

d Các giải pháp nguồn nhân lực. 
công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

e Các giải pháp tài chính. 
công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

g Các giải pháp hợp tác quốc tế. 
công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

7.2 
Tổ chức thực hiện Quy hoạch không gian 

biển 
   95.000.000  

a 

Trách nhiệm, quyền hạn và chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước 

ở cấp trung ương và tại các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển.  

công nhóm 

CG 2 
5 9.500.000 47.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Trách nhiệm, quyền hạn và sự tham gia của 

các tổ chức xã hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế 

và cá nhân liên quan. 

công nhóm 

CG 2 
5 9.500.000 47.500.000 Phụ lục 1.1 

7.3 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch 

không gian biển trong kỳ quy hoạch (05 

năm). 

công nhóm 

CG 3 
20 10.500.000 210.000.000  

VIII 
Danh mục dự án quan trọng quốc gia và 

thứ tự ưu tiên thực hiện 
   189.000.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a 

Xây dựng các tiêu chí xác định để xác định 

mức độ quan trọng và thứ tự ưu tiên đối với 

mỗi dự án 

công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

b 

Xây dựng và đề xuất danh mục các dự án 

quan trọng quốc gia và sắp xếp theo thứ tự 

ưu tiên 

công nhóm 

CG 3 
7 10.500.000 73.500.000 Phụ lục 1.1 

c Xây dựng Báo cáo tổng hợp 
công nhóm 

CG 3 
4 10.500.000 42.000.000 Phụ lục 1.1 

IX 

Xây dựng các bản đồ chuyên đề và dự 

thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia, 

kế hoạch thực hiện quy hoạch 

   21.247.790.280  

9.1 Xây dựng các bản đồ chuyên đề     19.462.790.280  

a 

Bản đồ phân vùng sử dụng không gian biển 

quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra 

đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt 

Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến 

hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

   3.066.717.160  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 76.667.929 843.347.219 Phụ lục 1.6 

(1) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 76.667.929 2.223.369.941 

b Sơ đồ vị trí địa lý và mối quan hệ giữa Việt công nhóm 15 10.500.000 157.500.000 Phụ lục 1.1 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

Nam với khu vực và thế giới CG 3 

c 

Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên, hiện 

trạng kinh tế - xã hội, dân cư, hệ thống kết 

cấu hạ tầng quan trọng trong phạm vi không 

gian biển (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra 

đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt 

Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến 

hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 

d 

Bản đồ định hướng khai thác và sử dụng tài 

nguyên trong phạm vi không gian biển (tỷ lệ 

1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục 

địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh 

hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

e 

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật trong phạm vi không gian biển (tỷ lệ 

1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục 

địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh 

hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 

f 

Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng 

xã hội trong phạm vi không gian biển (tỷ lệ 

1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết thềm lục 

địa và các hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 

1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng lãnh 

hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 

g 

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị 

và nông thôn trên vùng đất ven biển và các 

đảo (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra đến hết 

thềm lục địa và các hải đảo của Việt Nam; và 

tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến hết vùng 

   2.029.821.640  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

lãnh hải 12 hải lý). 

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 

h 

Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường không 

gian biển quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 cho 

phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các hải 

đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho 

phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 

i 

Bản đồ định hướng phòng, chống thiên tai và 

ứng phó với biến đổi khí hậu trong phạm vi 

không gian biển quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 

cho phạm vi ra đến hết thềm lục địa và các 

hải đảo của Việt Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho 

phạm vi ra đến hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

j 

Bản đồ định hướng tổ chức không gian biển 

quốc gia (tỷ lệ 1/1.000.000 cho phạm vi ra 

đến hết thềm lục địa và các hải đảo của Việt 

Nam; và tỷ lệ 1/250.000 cho phạm vi ra đến 

hết vùng lãnh hải 12 hải lý). 

   2.029.821.640  

- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000  mảnh 11 50.745.541 558.200.951 Phụ lục 1.6 

(2) - Bản đồ tỷ lệ 1/250.000 mảnh 29 50.745.541 1.471.620.689 

9.2 
Xây dựng dự thảo Quy hoạch và kế hoạch 

thực hiện quy hoạch 
   1.785.000.000  

a 
Xây dựng báo cáo chi tiết Quy hoạch không 

gian biển. 

công nhóm 

CG 3 
120 10.500.000 1.260.000.000 Phụ lục 1.1 

b 
Xây dựng báo cáo tóm tắt Quy hoạch không 

gian biển. 

công nhóm 

CG 3 
50 10.500.000 525.000.000 Phụ lục 1.1 

X 

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy 

hoạch không gian biển (tạm tính 10% chi 

phí trực tiếp lập quy hoạch: II + III + IV + 

V + VI + VII + VIII + IX + X) 

   4.983.234.792  

B CHI PHÍ GIÁN TIẾP    4.772.270.058  

I 
Thành lập Ban điều phối và Tổ chuyên gia 

đa ngành 
   40.080.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a Thành lập Ban điều phối       

b Thành lập Tổ chuyên gia đa ngành      

c 
Tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển  
hội thảo 1 40.080.000 40.080.000 

Phụ lục 1.3 

(1) 

II 
Tổ chức tham vấn lấy ý kiến về quy hoạch 

không gian biển 
   587.890.000  

2.1 
Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến bằng văn bản 

về quy hoạch 
   79.500.000  

a Lấy ý kiến chuyên gia bằng văn bản    21.200.000  

- 

Chi phí in ấn phục vụ lấy ý kiến (01 bộ 

khoảng 800 trang, 700 đ/trang bao gồm cả in 

mầu)  

bộ 20 560.000 11.200.000 
thanh toán 

thực tế 

- 

Chi phí chuyển phát nhanh cho các chuyên 

gia để xin ý kiến, góp ý đối với các dự thảo, 

báo cáo nêu trên (1 bộ/chuyên gia x 20 

chuyên gia)  

người/bộ 20 500.000 10.000.000 
thanh toán 

thực tế 

b 
Lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ 

và địa phương có biển  
   58.300.000  

- 
Chi phí in ấn phục vụ lấy ý kiến (01 bộ 

khoảng 800 trang, 700 đ/trang bao gồm cả in 
bộ 55 560.000 30.800.000 

thanh toán 

thực tế 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

mầu)  

- 

Chi phí chuyển phát nhanh cho các chuyên 

gia để xin ý kiến, góp ý đối với các dự thảo, 

báo cáo nêu trên (1 bộ/cơ quan x 55 cơ quan, 

đơn vị gồm: 19 cơ quan thuộc Chính phủ; 08 

cơ quan thuộc Quốc hội; và UBND 28 tỉnh, 

thành phố có biển)  

cơ quan/bộ 55 500.000 27.500.000 
thanh toán 

thực tế 

1.2 
Tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến về quy 

hoạch 
   508.390.000  

a 
Tổ chức hội thảo khoa học thảo luận theo 

chuyên đề quy hoạch 
hội thảo 8 20.500.000 164.000.000 

Phụ lục 1.3 

(2) 

b 
Tổ chức hội thảo khoa học tham vấn chuyên 

gia đa ngành 
hội thảo 1 85.880.000 85.880.000 

Phụ lục 1.3 

(3) 

c 
Tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các cơ 

quan quản lý  
   258.510.000  

- Hội thảo tại Hà Nội hội thảo 1 109.680.000 109.680.000 
Phụ lục 1.3 

(4) 

- Hội thảo tại Đà Nẵng hội thảo 1 148.830.000 148.830.000 
Phụ lục 1.3 

(5) 

III 
Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

không gian biển 
   455.830.000  
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

a Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch      

b 
Tổ chức lấy ý kiến trước khi trình thẩm định 

quy hoạch 
lần 1 45.830.000 45.830.000 Phụ lục 1.4 

c Tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tạm tính 1 200.000.000 200.000.000 
thanh toán 

thực tế 

d 
Tổng hợp và xây dựng báo cáo thẩm định 

quy hoạch 

công nhóm 

3 
20 10.500.000 210.000.000 Phụ lục 1.1 

IV Đào tạo tăng cường năng lực về quy hoạch    3.251.927.275  

a 
Tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm ở 

nước ngoài 
đợt 1 

1.542.591.5

25 
1.542.591.525 

Phụ lục 1.5 

(1) 

b Đào tạo nâng cao năng lực ở nước ngoài  đợt 1 
1.019.975.7

50 
1.019.975.750 

Phụ lục 1.5 

(2) 

c Đào tạo nâng cao năng lực ở trong nước    689.360.000  

- 

Tại Hải Phòng cho cán bộ đến từ các bộ 

ngành liên quan và 05 tình, thành phố trực 

thuộc trung ương có biển gồm Quảng Ninh, 

Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh 

Bình. 

đợt 1 213.020.000 213.020.000 
Phụ lục 1.5 

(3) 

- 
Tại Đà Nẵng cho cán bộ đến từ 14 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển từ 
đợt 1 242.020.000 242.020.000 

Phụ lục 1.5 

(3) 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

Thanh Hóa đến Bình Thuận. 

- 

Tại Sóc Trăng cho cán bộ đến từ 09 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có biển từ 

Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang. 

đợt 1 234.320.000 234.320.000 
Phụ lục 1.5 

(3) 

V Chi phí đấu thầu    112.122.783  

a 
Chi phí lập Hồ sơ mời thầu (0,1% giá trị gói 

thầu) 
   38.204.800 

NĐ 

63/2014/NĐ-

CP (Điều 9) 

- Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 về lập QHKGB hồ sơ 1 33.221.565 33.221.565 

- 
Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 về lập ĐMC 

của QHKGB 
hồ sơ 1 4.983.235 4.983.235 

b 
Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu (0,05% 

giá trị gói thầu) 
   19.102.400 

- Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 về lập QHKGB hồ sơ 1 16.610.783 16.610.783 

- 
Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 về lập ĐMC 

của QHKGB 
hồ sơ 1 2.491.617 2.491.617 

c 
Chi phí đánh giá Hồ sơ dự thầu (0,1% giá trị 

gói thầu) 
   35.713.183 

- Hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 về lập QHKGB hồ sơ 1 33.221.565 33.221.565 

- Hồ sơ dự thầu gói thầu số 2 về lập ĐMC của hồ sơ 1 2.491.617 2.491.617 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

QHKGB 

d 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

(0,05% giá trị gói thầu) 
   19.102.400 

- 
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 về 

lập QHKGB 
gói thầu 1 16.610.783 16.610.783 

- 
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 về 

lập ĐMC của QHKGB 
gói thầu 1 2.491.617 2.491.617 

VI 

Họp định kỳ Ban điều phối và Tổ chuyên 

gia đa ngàng để đánh giá kết quả thực 

hiện Nhiệm vụ  

   280.320.000  

a 
Viết báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

Nhiệm vụ (01 báo cáo/6 tháng/năm x 2 năm) 
báo cáo 4 30.000.000 120.000.000  

b 
Tổ chức họp đánh giá quí về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
hội thảo 4 40.080.000 160.320.000 

Phụ lục 1.3 

(1) 

VII 
Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ 
   44.100.000  

a Chủ trì (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

b Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

c 
Viết bài nhận xét, góp ý  (10 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 10 350.000 3.500.000 
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Stt Nội dung thực hiện Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

d Đại biểu tham dự (30 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 120 150.000 18.000.000 

e 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền hồ sơ, tài 

liệu nghiệm thu  
bộ 30 700.000 21.000.000 

thanh toán 

thực tế 

C 
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG (3% kinh 

phí của hoạt động trực tiếp) 
   1.146.144.002  

D 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (10% kinh 

phí của hoạt động trực tiếp) 
   3.820.480.007 

Luật Thuế 

GTGT 

E 
DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ (5% kinh phí 

A + B) 
   2.148.853.506  

  TỔNG KINH PHÍ    50.092.547.646  

  Làm tròn    50.092.547.000  

Bằng chữ:  Năm mươi tỷ không trăm chín mươi hai triệu lăm trăm bốn bẩy nghìn đồng chẵn./. 
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Phụ lục 1.1: Bảng tiền lương tính theo công nhóm 

Căn cứ: Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 

1. Công nhóm chuyên gia 1 (Công NCG1) 

Stt 
Các loại mức lương 

theo thời gian 

Mức lương 
Số chuyên 

gia 
Hệ số 

Thành tiền  

 (đồng/ngày) (người) 
(đồng/ngày 

công) 

1 Chuyên gia 1 (Mức 1) 1.538.462 1 1,3 2.000.000 

1 Chuyên gia 2 (Mức 2) 1.153.846 1 1,3 1.500.000 

2 Chuyên gia 3 (Mức 3) 769.231 4 1,3 4.000.000 

3 Chuyên gia 4 (Mức 4) 576.923 4 1,3 3.000.000 

  Cộng 2.500.000,00     8.500.000 

2. Nhóm chuyên gia 2 (Công NCG2) 

Stt 
Các loại mức lương 

theo thời gian 

Mức lương 
Số chuyên 

gia 
Hệ số 

Thành tiền  

 (đồng/ngày) (người) 
(đồng/ng.cô

ng) 

1 Chuyên gia 1 (Mức 1) 1.538.462 1 1,3 2.000.000 

2 Chuyên gia 2 (Mức 2) 1.153.846 3 1,3 4.500.000 

3 Chuyên gia 3 (Mức 3) 769.231 3 1,3 3.000.000 

  Cộng 3.461.538,46     9.500.000 

3. Nhóm chuyên gia 3 (Công NCG3) 

Stt 
Các loại mức lương 

theo thời gian 

Mức lương 
Số chuyên 

gia 
Hệ số 

Thành tiền  

 (đồng/ngày) (người) 
(đồng/ngày 

công) 

1 Chuyên gia 1 (Mức 1) 1.538.462 3 1,3 6.000.000 

2 Chuyên gia 2 (Mức 2) 1.153.846 3 1,3 4.500.000 

  Cộng 2.692.307,69     10.500.000 



 126 

Phụ lục 1.2: Chi phí điều tra tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển  

 

Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I 

Chi phí điều tra tại Quảng Ninh, Hải 

Phòng và 02 huyện đảo Vân Đồn, Bạch 

Long Vỹ 

       88.950.000    

1.1 Thuê phương tiện, thiết bị đi điều tra        62.000.000    

a 
Thuê xe ô tô đi điều tra (Hà Nội - Quảng 

Ninh - Đảo Vân Đồn - Hải Phòng - Hà Nội)  
ngày xe 12  2.500.000   30.000.000  

thanh toán 

thực tế 
b 

Thuê tàu biển đi điều tra tại đảo Bạch Long 

Vĩ (Hải Phòng - Bạch Long Vĩ - Hải Phỏng) 
lượt 2  10.000.000   20.000.000  

c 
Thuê thiết bị để chụp ảnh, kiểm tra hiện 

trạng ngoài thực địa (máy chụp Flycam) 
ngày 8  1.500.000   12.000.000  

1.2 Chi nhân công đi điều tra        26.950.000    

- Phụ cấp lưu trú (03 người x 12 ngày) người/ngày 36  200.000   7.200.000  TT 

40/2017/TT-

BTC - Khoán nhà nghỉ (03 người x 11 đêm) người/đêm  33  450.000   14.850.000  

- Chi công điều tra (03 người x 8 ngày) người/ngày 24  150.000   3.600.000  TT 
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Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

- 

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin (05 

phiếu tương đương với 05 tổ chức về các 

lĩnh vực: tài nguyên - môi trường; hàng hải 

và cảng biển; văn hóa, di tích và du lịch; 

nông - lâm - thủy sản; công nghiệp)(5 

phiếu/5 tổ chức/1 tỉnh x 2 tỉnh) 

phiếu 10  100.000   1.000.000  

136/2017/T

T-BTC 

- 
In ấn, phô tô mẫu phiếu điều tra (5 loại mẫu 

phiếu x 2 tỉnh) 
bộ 10  30.000   300.000  

thanh toán 

thực tế 

II 
Chi phí điều tra tại Nghệ An và Thừa 

Thiên Huế     
       49.300.000    

2.1 Thuê phương tiện, thiết bị đi điều tra        31.500.000    

a 
Thuê xe ô tô đi điều tra (Hà Nội - Nghệ An - 

Thừa Thiên Huế)   
ngày xe 9  2.500.000   22.500.000  

thanh toán 

thực tế 
b 

Thuê thiết bị để chụp ảnh, kiểm tra hiện 

trạng ngoài thực địa (máy chụp Flycam) 
ngày 6  1.500.000   9.000.000  

2.2 Chi nhân công đi điều tra        17.800.000    

- Phụ cấp lưu trú (03 người x 9 ngày) người/ngày 27  200.000   5.400.000  TT 

40/2017/TT-

BTC - Khoán nhà nghỉ (03 người x 8 đêm) người/đêm  24  350.000   8.400.000  

- Chi công điều tra (03 người x 6 ngày) người/ngày 18  150.000   2.700.000  TT 
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Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

- 

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin (05 

phiếu tương đương với 05 tổ chức về các 

lĩnh vực: tài nguyên - môi trường; hàng hải 

và cảng biển; văn hóa, di tích và du lịch; 

nông - lâm - thủy sản; công nghiệp)(5 

phiếu/5 tổ chức/1 tỉnh x 2 tỉnh) 

phiếu 10  100.000   1.000.000  

136/2017/T

T-BTC 

- 
In ấn, phô tô mẫu phiếu điều tra (5 loại mẫu 

phiếu x 2 tỉnh) 
bộ 10  30.000   300.000  

thanh toán 

thực tế 

III 
Chi phí điều tra tại Đà Nẵng và Khánh 

Hòa     
       50.203.000    

3.1 Thuê phương tiện, thiết bị đi điều tra        32.403.000    

a 
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng - Khánh Hòa - Hà 

Nội (1 vé/người x 3 người) 
       8.403.000    

- 
Vé tàu từ Hà Nội đi Đà Nẵng (1 vé/người x 3 

người) 
vé 3  927.000   2.781.000  

thanh toán 

thực tế - 
Vé tàu từ Đà Nẵng đi Khánh Hòa (1 

vé/người x 3 người) 
vé 3  600.000   1.800.000  

- Vé tàu từ Khánh Hòa về Hà Nội vé 3  1.274.000   3.822.000  

b Thuê xe ô tô đi điều tra nội tỉnh        15.000.000    

-  Thuê xe đi điều tra tại Đà Nẵng ngày xe 3  2.500.000   7.500.000  thanh toán 
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Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

- Thuê xe đi điều tra tại Khánh Hòa ngày xe 3  2.500.000   7.500.000  thực tế 

c 
Thuê thiết bị để chụp ảnh, kiểm tra hiện 

trạng ngoài thực địa (máy chụp Flycam) 
ngày 6  1.500.000   9.000.000  

thanh toán 

thực tế 

3.2 Chi nhân công đi điều tra        17.800.000    

- Phụ cấp lưu trú (03 người x 9 ngày) người/ngày 27  200.000   5.400.000  TT 

40/2017/TT-

BTC - Khoán nhà nghỉ (03 người x 8 đêm) người/đêm  24  350.000   8.400.000  

- Chi công điều tra (03 người x 6 ngày) người/ngày 18  150.000   2.700.000  

TT 

136/2017/T

T-BTC - 

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin (05 

phiếu tương đương với 05 tổ chức về các 

lĩnh vực: tài nguyên - môi trường; hàng hải 

và cảng biển; văn hóa, di tích và du lịch; 

nông - lâm - thủy sản; công nghiệp)(5 

phiếu/5 tổ chức/1 tỉnh x 2 tỉnh) 

phiếu 10  100.000   1.000.000  

- 
In ấn, phô tô mẫu phiếu điều tra (5 loại mẫu 

phiếu x 2 tỉnh) 
bộ 10  30.000   300.000  

thanh toán 

thực tế 

IV 
Chi phí điều tra tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 

Kiên Giang     
       67.856.000    

3.1 Thuê phương tiện, thiết bị đi điều tra        42.856.000    

a 
Vé tàu Hà Nội - Hồ Chí Minh - Hà Nội (2 

vé/người x 3 người) 
vé khứ hồi 6  1.476.000   8.856.000  

thanh toán 

thực tế 
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Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

b Thuê xe ô tô đi điều tra nội tỉnh        25.000.000    

- 

 Thuê xe đi từ Tp. Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - 

Vũng Tàu và đi lại trong tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu  

ngày xe 5  2.500.000   12.500.000  
thanh toán 

thực tế 

- 
 Thuê xe đi từ Tp. Hồ Chí Minh về Kiên 

Giang và đi lại trong tỉnh Kiên Giang  
ngày xe 5  2.500.000   12.500.000  

c 
Thuê thiết bị để chụp ảnh, kiểm tra hiện 

trạng ngoài thực địa (máy chụp Flycam) 
ngày 6  1.500.000   9.000.000  

thanh toán 

thực tế 

3.2 Chi nhân công đi điều tra        25.000.000    

- Phụ cấp lưu trú (03 người x 14 ngày) người/ngày 42  200.000   8.400.000  TT 

40/2017/TT-

BTC - Khoán nhà nghỉ (03 người x 12 đêm) người/đêm  36  350.000   12.600.000  

- Chi công điều tra (03 người x 6 ngày) người/ngày 18  150.000   2.700.000  

TT 

136/2017/T

T-BTC - 

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin (05 

phiếu tương đương với 05 tổ chức về các 

lĩnh vực: tài nguyên - môi trường; hàng hải 

và cảng biển; văn hóa, di tích và du lịch; 

nông - lâm - thủy sản; công nghiệp)(5 

phiếu/5 tổ chức/1 tỉnh x 2 tỉnh) 

phiếu 10  100.000   1.000.000  

- 
In ấn, phô tô mẫu phiếu điều tra (5 loại mẫu 

phiếu x 2 tỉnh) 
bộ 10  30.000   300.000  

thanh toán 

thực tế 
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Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

V 
Chi phí điều tra tại 02 huyện đảo Côn Đảo 

và Phú Quốc  
       114.466.000    

3.1 Thuê phương tiện, thiết bị đi điều tra        89.466.000    

a Vé tàu hỏa, máy bay đi điều tra tại các đảo        71.466.000    

- 
Vé tàu hỏa Hà Nội - Hồ Chí Minh - Hà Nội 

(2 vé/người x 3 người) 
vé khứ hồi 6  1.476.000   8.856.000  

thanh toán 

thực tế 
- 

Vé máy bay Hồ Chí Minh - Côn Đảo - Hồ 

Chí Minh (2 vé/người x 3 người) 
vé khứ hồi 6  3.610.000   21.660.000  

- 
Vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội (2 

vé/người x 3 người) 
vé khứ hồi 6  6.825.000   40.950.000  

b 
Thuê phương tiện đi lại trên đảo để điều tra 

(Côn Đảo và Phú Quốc, mỗi đảo 03 ngày) 
ngày xe 6  1.500.000   9.000.000  

thanh toán 

thực tế 
c 

Thuê thiết bị để chụp ảnh, kiểm tra hiện 

trạng ngoài thực địa (máy chụp Flycam) 
ngày 6  1.500.000   9.000.000  

3.2 Chi nhân công đi điều tra        25.000.000    

- Phụ cấp lưu trú (03 người x 14 ngày) người/ngày 42  200.000   8.400.000  TT 

40/2017/TT-

BTC - Khoán nhà nghỉ (03 người x 12 đêm) người/đêm  36  350.000   12.600.000  

- Chi công điều tra (03 người x 6 ngày) người/ngày 18  150.000   2.700.000  TT 
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Stt Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

- 

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin (05 

phiếu tương đương với 05 tổ chức về các 

lĩnh vực: tài nguyên - môi trường; hàng hải 

và cảng biển; văn hóa, di tích và du lịch; 

nông - lâm - thủy sản; công nghiệp)(5 

phiếu/5 tổ chức/1 tỉnh x 2 tỉnh) 

phiếu 10  100.000   1.000.000  

136/2017/T

T-BTC 

- 
In ấn, phô tô mẫu phiếu điều tra (5 loại mẫu 

phiếu x 2 tỉnh) 
bộ 10  30.000   300.000  

thanh toán 

thực tế 

  TỔNG CỘNG        370.775.000    
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Phụ lục 1.3: Chi phí Tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến 

 

1. Hội thảo khởi động thực hiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển tại Hà Nội 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

2 Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

3 
Viết bài nhận xét, góp ý  (5 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 5 350.000 1.750.000 

4 Đại biểu tham dự (40 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 80 150.000 12.000.000 

5 Chi phí thuê hội trường trọn gói buổi 2 5.000.000 10.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

6 
Chi giải khát giữa giờ (42 người/buổi x 02 

buổi) 
người/ buổi 84 20.000 1.680.000 TT 

40/2017/TT-

BTC 7 
Chi bù chênh lệch do tổ chức ăn trưa tập 

trung (42 người) 
người/ buổi 42 150.000 6.300.000 

8 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền (báo cáo 

khoảng 200 trang) 
tạm tính 45 150.000 6.750.000 

Thanh toán 

thực tế 

TỔNG CỘNG       40.080.000   
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2. Hội thảo khoa học thảo luận theo chuyên đề quy hoạch tại Hà Nội 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì (1 người/buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

2 Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

3 
Viết bài nhận xét, góp ý  (10 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 10 350.000 3.500.000 

4 Đại biểu tham dự (23 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 46 150.000 6.900.000 

5 
Chi giải khát giữa giờ (25 người/buổi x 02 

buổi) 
người/ buổi 50 20.000 1.000.000 

TT 

40/2017/TT-

BTC 

6 Chi phí thuê hội trường trọn gói buổi 2 2.500.000 5.000.000   

7 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền (báo cáo 

khoảng 150 trang) 
tạm tính 25 100.000 2.500.000 

Thanh toán 

thực tế 

TỔNG CỘNG       20.500.000   
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3. Hội thảo khoa học tham vấn chuyên gia đa ngành tại Hà Nội 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

2 Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

3 
Viết bài nhận xét, góp ý  (10 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 10 350.000 3.500.000 

4 Đại biểu tham dự (60 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 120 150.000 18.000.000 

5 Chi phí thuê hội trường trọn gói buổi 2 10.000.000 20.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

6 
Chi giải khát giữa giờ (62 người/buổi x 02 

buổi) 
người/ buổi 124 20.000 2.480.000 TT 

40/2017/TT-

BTC 7 
Chi bù chênh lệch do tổ chức ăn trưa tập 

trung (62 người) 
người/ buổi 62 150.000 9.300.000 

8 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền (03 báo 

cáo, mỗi báo cáo khoảng 300 trang) 
tạm tính 62 500.000 31.000.000 

Thanh toán 

thực tế 

TỔNG CỘNG       85.880.000   
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4. Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan quản lý tại Hà Nội 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

2 Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

3 
Viết bài nhận xét, góp ý  (10 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 10 350.000 3.500.000 

4 Đại biểu tham dự (80 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 120 150.000 18.000.000 

5 Chi phí thuê hội trường trọn gói buổi 2 15.000.000 30.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

6 
Chi giải khát giữa giờ (82 người/buổi x 02 

buổi) 
người/ buổi 164 20.000 3.280.000 TT 

40/2017/TT-

BTC 7 
Chi bù chênh lệch do tổ chức ăn trưa tập 

trung (82 người) 
người/ buổi 82 150.000 12.300.000 

8 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền (03 báo 

cáo, mỗi báo cáo khoảng 300 trang) 
tạm tính 82 500.000 41.000.000 

Thanh toán 

thực tế 

TỔNG CỘNG       109.680.000   
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5. Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan quản lý tại Đà Nẵng 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I Chi phí hội thảo       109.680.000   

1 Chủ trì (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

2 Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

3 
Viết bài nhận xét, góp ý  (10 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 10 350.000 3.500.000 

4 Đại biểu tham dự (80 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 120 150.000 18.000.000 

5 Chi phí thuê hội trường trọn gói buổi 2 15.000.000 30.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

6 
Chi giải khát giữa giờ (82 người/buổi x 02 

buổi) 
người/ buổi 164 20.000 3.280.000 TT 

40/2017/TT-

BTC 7 
Chi bù chênh lệch do tổ chức ăn trưa tập 

trung (82 người) 
người/ buổi 82 150.000 12.300.000 

8 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền (03 báo 

cáo, mỗi báo cáo khoảng 300 trang) 
tạm tính 82 500.000 41.000.000 

Thanh toán 

thực tế 

II Chi phí đi lại, ăn nghỉ cho ban tổ chức       39.150.000   

9 

Thuê phương tiện đi lại cho Ban tổ chức từ 

Hà Nội vào và ngược lại; đi lại trong thành 

phố Đà Nẵng  

ngày xe 6 2.500.000 15.000.000 
Thanh toán 

thực tế 
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Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

10 Phụ cấp lưu trú (7 người x 6 ngày) người/ngày 42 200.000 8.400.000 TT 

40/2017/TT-

BTC 11 Khoán thuê phòng nghỉ (7 người x 5 đêm) người/đêm 35 450.000 15.750.000 

TỔNG CỘNG       148.830.000   

 

 

 



 139 

Phụ lục 1.4: Chi phí Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác liên quan tại Hà Nội 

 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 500.000 1.000.000 

TT 

136/2017/TT-

BTC 

2 Thư ký (1 người/buổi x 2 buổi) người/ buổi 2 300.000 600.000 

3 
Viết bài nhận xét, góp ý  (5 nhận xét, góp 

ý/hội thảo) 
nhận xét 5 350.000 1.750.000 

4 Đại biểu tham dự (30 người/buổi x 02 buổi) người/ buổi 60 150.000 9.000.000 

5 Chi phí thuê hội trường trọn gói buổi 2 2.500.000 5.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

6 
Chi giải khát giữa giờ (32 người/buổi x 02 

buổi) 
người/ buổi 64 20.000 1.280.000 TT 

40/2017/TT-

BTC 7 
Chi bù chênh lệch do tổ chức ăn trưa tập 

trung (32 người) 
người/ buổi 32 150.000 4.800.000 

8 
Chi VPP, in ấn, phô tô, đóng quyền hồ sơ 

thẩm định (06 báo cáo) 
tạm tính 32 700.000 22.400.000 

Thanh toán 

thực tế 

TỔNG CỘNG       45.830.000   
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Phụ lục 1.5: Chi phí đào tạo tăng cường năng lực về quy hoạch 

1. Tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: USD 

1 
Chi phí vé may bay (01vé/người x 2 vé x 10 

người) 
vé  20 2.300 46.000 

Thanh toán 

thực tế 
2 

Lệ phí visa (1người/chuyến x 1 chuyến x 10 

người) 
người 10 70 700 

3 
Tiền thuê phòng nghỉ (10 người x 9 đêm, 

không kể ngày đi và về) 
đêm 9 85 765 

TT 

102/2012/TT

-BTC 

4 
Tiền ăn và tiêu vặt (10 người x 10 ngày, 

không kể ngày đi và về) 
người/ngày 10 80 800 

5 
Chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (1 

người/chuyến x 1 chuyến x 10 người) 

người/chuy

ến 
10 50 500 

6 

Tiền thuê phương tiện từ sân bay khi 

nhập/xuất cảnh (người/lượt x 2 lượt x 10 

người) 

người/lượt 20 110 2.200 

7 
Tiền đi lại trong nội địa nước đến trao đổi 

(10 người x 10 ngày) 
tạm tính 100 150 15.000 

Thanh toán 

thực tế 

  Tổng cộng (tính theo USD)       65.965   
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Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: USD 

  
TỔNG CỘNG (quy đổi sang tiền VNĐ: tỷ 

giá 23,385)       
1.542.591.525 

Tỷ giá VCB 

12/10/2018  

 

2. Đào tạo nâng cao năng lực ở nước ngoài 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: USD 

1 
Chi phí vé may bay (01vé/người x 2 vé x 10 

người) 
vé  20 1.950 39.000 

Thanh toán 

thực tế 
2 

Lệ phí visa (1người/chuyến x 1 chuyến x 10 

người) 
người 10 70 700 

3 
Tiền thuê phòng nghỉ (10 người x 9 đêm, 

không kể ngày đi và về) 
đêm 9 50 450 

TT 

102/2012/TT

-BTC 

4 
Tiền ăn và tiêu vặt (10 người x 10 ngày, 

không kể ngày đi và về) 
người/ngày 10 47 467 

5 
Chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (1 

người/chuyến x 1 chuyến x 10 người) 

người/chuy

ến 
10 80 800 

6 

Tiền thuê phương tiện từ sân bay khi 

nhập/xuất cảnh (người/lượt x 2 lượt x 10 

người) 

người/lượt 20 110 2.200 
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Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: USD 

  Tổng cộng (tính theo USD)       43.617   

  
TỔNG CỘNG (quy đổi sang tiền VNĐ: tỷ 

giá 23,385)       
1.019.975.750 

Tỷ giá VCB 

12/10/2018 

 

3. Đào tạo nâng cao năng lực ở trong nước 

3.1. Địa điểm tại Hải Phòng 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

I Chi phí lớp học        66.720.000   

1 

Chi phí thuê hội trường, phòng học và thiết 

bị phục vụ đào tạo theo hình thức khoán gọn 

(03 ngày/lớp)  

ngày 3 5.000.000 15.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

2 Chi biên soạn tài liệu đào tạo chuyên đề 6 5.000.000 30.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

3 Chi nước uống phục vụ lớp học  người/buổi 336 20.000 6.720.000 

TT 

40/2017/TT-

BTC 

4 Chi phí VPP, in ấn tài liệu phục vụ lớp học người 50 300.000 15.000.000 Thanh toán 
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Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

thực tế 

II 
Chi giảng viên và ban tổ chức lớp đào tạo 

(3 giảng viên và 2 người ban tổ chức) 
      38.800.000   

5 
Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (2 

buổi/ngày x 3 ngày) 
người/buổi 6 2.000.000 12.000.000 

TT 

36/2018/TT-

BTC; TT 

40/2017/TT-

BTC 

6 

Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên và thành 

viên ban tổ chức (1 người/ngày x 5 ngày x 6 

người) 

người/ngày 30 200.000 6.000.000 

7 
Thuê phòng nghỉ cho giảng viên và thành 

viên ban tổ chức (4 đêm x 6 người) 
người/đêm 24 450.000 10.800.000 

8 

Thuê xe đi lại của ban tổ chức và đưa đón 

giảng viên từ Hà Nội đi Hải Phòng và 

ngược lại 

ngày xe 5 2.000.000 10.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

III Chi hỗ trợ học viên        107.500.000   

9 

Hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong 

thời gian học tập trung (50 học viên x 4 

ngày) 

người/ngày 200 200.000 40.000.000 
TT 

36/2018/TT-

BTC; TT 

40/2017/TT-

BTC 10 
Hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên  (50 học viên 

x 3 đêm) 
người/đêm 150 450.000 67.500.000 

  TỔNG CỘNG        213.020.000   
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3.2. Địa điểm tại Đà Nẵng 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

I Chi phí lớp học        66.720.000   

1 

Chi phí thuê hội trường, phòng học và thiết 

bị phục vụ đào tạo theo hình thức khoán gọn 

(03 ngày/lớp)  

ngày 3 5.000.000 15.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

2 Chi biên soạn tài liệu đào tạo chuyên đề 6 5.000.000 30.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

3 Chi nước uống phục vụ lớp học  người/buổi 336 20.000 6.720.000 

TT 

40/2017/TT-

BTC 

4 Chi phí VPP, in ấn tài liệu phục vụ lớp học người 50 300.000 15.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

II 
Chi giảng viên và ban tổ chức lớp đào tạo 

(3 giảng viên và 2 người ban tổ chức) 
      67.800.000   

5 
Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (2 

buổi/ngày x 3 ngày) 
người/buổi 6 2.000.000 12.000.000 TT 

36/2018/TT-

BTC; TT 

40/2017/TT-

BTC 
6 

Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên và thành 

viên ban tổ chức (1 người/ngày x 5 ngày x 6 

người) 

người/ngày 30 200.000 6.000.000 



 145 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

7 
Thuê phòng nghỉ cho giảng viên và thành 

viên ban tổ chức (4 đêm x 6 người) 
người/đêm 24 450.000 10.800.000 

8 

Vé máy bay cho giảng viên và ban tổ chức 

từ Hà Nội đi Đà Nẵng và ngược lại (1 

người/vé khứ hồi x 6 người) 

vé 6 6.000.000 36.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

9 
Thuê xe đi lại cho ban tổ chức và đưa đón 

giảng viên tại Đà Nẵng  
ngày xe 3 1.000.000 3.000.000 

III Chi hỗ trợ học viên        107.500.000   

10 

Hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong 

thời gian học tập trung (50 học viên x 4 

ngày) 

người/ngày 200 200.000 40.000.000 
TT 

36/2018/TT-

BTC; TT 

40/2017/TT-

BTC 11 
Hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên  (50 học viên 

x 3 đêm) 
người/đêm 150 450.000 67.500.000 

  TỔNG CỘNG        242.020.000   

 

3.3. Địa điểm tại Sóc Trăng 

Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

I Chi phí lớp học        62.520.000   
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Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

1 

Chi phí thuê hội trường, phòng học và thiết 

bị phục vụ đào tạo theo hình thức khoán gọn 

(03 ngày/lớp)  

ngày 3 5.000.000 15.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

2 Chi biên soạn tài liệu đào tạo chuyên đề 6 5.000.000 30.000.000 

TT 

136/2017/TT

-BTC 

3 Chi nước uống phục vụ lớp học  người/buổi 276 20.000 5.520.000 

TT 

40/2017/TT-

BTC 

4 Chi phí VPP, in ấn tài liệu phục vụ lớp học người 40 300.000 12.000.000 
Thanh toán 

thực tế 

II 
Chi giảng viên và ban tổ chức lớp đào tạo 

(3 giảng viên và 3 người ban tổ chức) 
      85.800.000   

5 
Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (2 

buổi/ngày x 3 ngày) 
người/buổi 6 2.000.000 12.000.000 

TT 

36/2018/TT-

BTC; TT 

40/2017/TT-

BTC 

6 

Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên và thành 

viên ban tổ chức (1 người/ngày x 5 ngày x 6 

người) 

người/ngày 30 200.000 6.000.000 

7 
Thuê phòng nghỉ cho giảng viên và thành 

viên ban tổ chức (4 đêm x 6 người) 
người/đêm 24 450.000 10.800.000 
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Stt Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Ghi chú 

ĐVT: đồng 

8 

Vé máy bay cho giảng viên và ban tổ chức 

từ Hà Nội đi Cần Thơ và ngược lại (1 

người/vé khứ hồi x 6 người) 

vé 6 9.000.000 54.000.000 

Thanh toán 

thực tế 

9 

Thuê xe đi lại cho ban tổ chức và đưa đón 

giảng viên từ sân bay Cần Thơ đi Sóc Trăng 

và ngược lại  

lượt 2 1.500.000 3.000.000 

III Chi hỗ trợ học viên        86.000.000   

10 

Hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong 

thời gian học tập trung (40 học viên x 4 

ngày) 

người/ngày 160 200.000 32.000.000 
TT 

36/2018/TT-

BTC; TT 

40/2017/TT-

BTC 11 
Hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên  (40 học viên 

x 3 đêm) 
người/đêm 120 450.000 54.000.000 

  TỔNG CỘNG        234.320.000   
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Phụ lục 1.6: Sơ đồ phân mảnh bản đồ  

 

Sơ đồ phân mảnh bản đồ tỷ lệ 1/250.000  
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Sơ đồ phân mảnh bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000 
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Phụ lục 2: Danh mục loại thông tin, dữ liệu cần thu thập, cập nhật bổ sung 

phục vụ lập quy hoạch  

Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

I Thông tin, dữ liệu về địa chất, địa hình, địa 

mạo, khí tượng, thủy hải văn 

 

1.1 Địa chất, địa hình, 

địa mạo  

Bản đồ số và 

dữ liệu số  

Được điều 

tra, xây dựng 

trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung bản đồ nền 

cho phạm vi là 

các vùng đất 

ven biển thuộc 

các huyện, thị 

ven biển của 28 

tỉnh, thành phố 

có biển  

1.2 Chế độ thủy văn ở 

vùng bờ bao gồm 

mặt cắt sông, lưu 

lượng nước và 

lượng mưa trên 

các sông 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 5 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

1.3 Chế độ gió gồm 

hướng gió và vận 

tốc gió theo mùa 

đo được tại tất cả 

các trạm khí 

tượng, thuỷ, hải 

văn ở vùng bờ 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 10 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

1.4 Chế độ sóng gồm 

độ cao sóng, 

hướng sóng theo 

mùa đo được tại 

tất cả các trạm khí 

tượng, hải văn ở 

vùng bờ 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 10 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

1.5 Chế độ dòng chảy 

gồm hướng dòng 

chảy, vận tốc dòng 

chảy theo mùa đo 

được tại tất cả các 

trạm khí tượng, hải 

văn ở vùng bờ 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 10 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

1.6 Chế độ thủy triều 

theo mùa đo được 

tại tất cả các trạm 

khí tượng, thuỷ, 

hải văn ở vùng bờ 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 10 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

1.7 Nhiệt độ vùng bờ 

theo mùa đo được 

tại tất cả các trạm 

khí tượng, thuỷ, 

hải văn ở vùng bờ 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 10 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

1.8 Lượng mưa ở 

vùng bờ theo mùa 

đo được tại tất cả 

các trạm khí 

tượng, thuỷ, hải 

văn ở vùng bờ 

Dữ liệu số Trung bình 

ngày đo liên 

tục trong 10 

năm gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

II Thông tin, dữ liệu về tài nguyên  

2.1 Các hệ sinh thái 

rạn san hô và cỏ 

biển phân bố ở 

vùng bờ bao gồm 

diện tích, vị trí, 

thành phần loài, 

tính đa dạng sinh 

học loài trong hệ 

sinh thái rạn san 

Dữ liệu số, 

bản đồ  

Dữ liệu điều 

tra trong 

khoảng thời 

gian 05 năm 

trở lại đây  

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

hô, cỏ biển, tình 

trạng khai thác và 

bảo vệ 

2.2 Các rừng phòng hộ 

ven biển, rừng 

ngập mặn phân bố 

ở vùng bờ (diện 

tích, vị trí, hiện 

trạng khai thác sử 

dụng, quy hoạch 

bảo vệ, phục hồi 

và phát triển) 

Dữ liệu số, 

bản đồ  

Dữ liệu điều 

tra trong 

khoảng thời 

gian 05 năm 

trở lại đây  

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

2.3 Đất ven biển, đất 

ngập nước, đất bãi 

bồi, đất bãi triều 

phân bố ở vùng bờ 

(tên, diện tích, vị 

trí, hiện trạng khai 

thác sử dụng, tính 

đa dạng sinh học) 

Dữ liệu số, 

bản đồ  

Dữ liệu điều 

tra trong 

khoảng thời 

gian 05 năm 

trở lại đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

2.4 Các khu bảo tồn, 

vườn quốc gia đã 

được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

phân bố ở vùng bờ 

và trên các hải đảo 

(tên, diện tích, vị 

trí, hiện trạng bảo 

vệ, bảo tồn, tính đa 

dạng sinh học) 

Dữ liệu số, 

bản đồ  

Dữ liệu điều 

tra trong 

khoảng thời 

gian 05 năm 

trở lại đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

2.5 Tính đa dạng sinh 

học vùng bờ 

Dữ liệu số, 

bản đồ  

Dữ liệu điều 

tra trong 

khoảng thời 

gian 05 năm 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

trở lại đây 

2.6 Các tài nguyên 

khoáng sản phân 

bố ở vùng bờ (tên 

mỏ, loại mỏ, vị trí 

mỏ, trữ lượng ước 

tính, sản lượng 

khai thác, tình 

trạng khai thác đối 

với mỗi mỏ) 

Dữ liệu số, 

bản đồ  

Dữ liệu điều 

tra trong 

khoảng thời 

gian 05 năm 

trở lại đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

2.7 Các di tích, di sản, 

công trình và các 

giá trị văn hóa - 

lịch sử (tên di tích, 

loại di tích, vị trí, 

tình trạng bảo 

tồn/bảo vệ)  

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu điều 

tra, thống kê 

mới nhất. 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

III Thông tin, dữ liệu về môi trường, sự cố môi 

trường và thiên tai 

 

3.1 Chất lượng đất, 

không khí và nước 

(nước dưới đất, 

nước mặt và nước 

biển ven bờ (số 

liệu quan trắc 

trong 5 năm gần 

nhất) 

Dữ liệu số Dữ liệu đo 

đạc, khảo sát 

liên tục 05 

năm trở lại 

đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

3.2 Các sự cố môi 

trường, điểm nóng 

ô nhiễm đã xảy ra 

ở vùng bờ trong 

các năm gần nhất 

(loại sự cố, thời 

Dữ liệu số Dữ liệu 

thống kê liên 

tục 10 năm 

trở lại đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

gian và địa điểm 

xảy ra sự cố, mức 

độ ảnh hưởng/thiệt 

hại do sự cố gây 

ra). 

3.3 Bão lũ và các thiệt 

hại do bão lũ gây 

ra cho vùng bờ 

trong khoảng 20 

năm gần nhất (bao 

gồm tên, vị trí ảnh 

hưởng, các thiệt 

hại) 

Dữ liệu số Dữ liệu 

thống kê liên 

tục 10 năm 

trở lại đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

3.4 Các kết quả nghiên 

cứu, phân tích và 

đánh giá dự báo về 

sự xâm nhập mặn 

do tác tác động 

của BĐKH và 

nước biển dâng ở 

các vùng cửa sông 

và ven biển (bao 

gồm vị trí, mức độ 

xâm nhập mặn, 

mức độ ảnh 

hưởng/gây thiệt 

hại đến môi trường 

và các hoạt động 

sản xuất của con 

người ở vùng bờ) 

Báo cáo, dữ 

liệu số và 

bản đồ, sơ đồ 

Kết quả 

nghiên cứu 

trong khoảng 

thời gian 05 

năm trở lại 

đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

3.5 Các kết quả nghiên 

cứu, đánh giá dự 

báo về ngập lụt, 

hạn hán ở vùng 

ven biển do tác 

Báo cáo, dữ 

liệu số và 

bản đồ, sơ đồ 

Kết quả 

nghiên cứu 

trong khoảng 

thời gian 05 

năm trở lại 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

động của BĐKH 

và nước biển dâng 

(bao gồm vị trí, 

mức độ ngập lụt, 

hạn hán, mức độ 

ảnh hưởng/gây 

thiệt hại đến môi 

trường và các hoạt 

động sản xuất của 

con người ở vùng 

bờ). 

đây 

3.6 Các kết quả nghiên 

cứu, đánh giá về 

xói lở và bồi lắng 

ở các vùng cửa 

sông và ven biển 

(bao gồm vị trí, 

mức độ xói lở, bồi 

lắng; mức độ ảnh 

hưởng/gây thiệt 

hại đến môi trường 

và các hoạt động 

sản xuất của con 

người ở vùng bờ). 

Báo cáo, dữ 

liệu số và 

bản đồ, sơ đồ 

Kết quả 

nghiên cứu 

trong khoảng 

thời gian 05 

năm trở lại 

đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

3.7 Các thông tin, dữ 

liệu liên quan đến 

sự biểu hiện của 

biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng 

Báo cáo, dữ 

liệu số và 

bản đồ, sơ đồ 

Dữ liệu điều 

tra, thống kê 

trong nhiều 

năm trở lại 

đây 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

IV Thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội  

4.1 Dân số, lao động, 

giới tính, văn hóa, 

tôn giáo, dân tộc, 

cơ cấu các ngành 

Dữ liệu số Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

kinh tế, sinh kế và 

các đặc điểm khác 

tại các huyện, thị 

ven biển và hải đảo 

gần nhất 

4.2 Các khu dân cư, 

khu đô thị phân bố 

tại các huyện, thị 

ven biển và hải đảo 

(tên khu dân cư, 

khu đô thị, địa 

điểm, diện tích, số 

dân và mật độ dân 

số) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.3 Các khu kinh tế, 

khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, 

cơ sở sản xuất 

công nghiệp phân 

bố tại các huyện, 

thị ven biển và hải 

đảo (tên, vị trí, 

diện tích, quy mô 

sản xuất, hiện 

trạng môi trường) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.4 Các làng nghề, cơ 

sở sản xuất thủ 

công phân bố tại 

các huyện, thị ven 

biển và hải đảo 

(tên, vị trí, diện 

tích, quy mô sản 

xuất, hiện trạng 

môi trường) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.5 Các công trình điện Dữ liệu số, Dữ liệu Cập nhật, bổ 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

gió, năng lượng 

phân bố ở vùng bờ 

và trên các đảo 

(tên, vị trí, diện 

tích, quy mô sản 

xuất, hiện trạng 

môi trường) 

bản đồ thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.6 Các vùng, khu sản 

xuất nông nghiệp, 

diệm nghiệp ở 

vùng bờ và trên các 

đảo (tên, vị trí, diện 

tích, loại đất canh 

tác, sản lượng mối 

trung bình hàng 

năm, hiện trạng 

môi trường) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.7 Các vùng, khu sản 

du lịch, nghỉ dưỡng 

phân bố ở vùng bờ 

và trên các đảo 

(tên, vị trí, diện 

tích, loại hình du 

lịch, tổng lượng 

khách/năm, doanh 

thu du lịch, hiện 

trạng môi trường) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.8 Các vùng, khu nuôi 

trồng thuỷ, hải sản 

ở vùng bờ và trên 

các đảo (tên, vị trí, 

diện tích nuôi, loại 

hình nuôi, đối 

tượng nuôi, sản 

lượng nuôi, doanh 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

thu hàng năm, hiện 

trạng môi trường) 

4.9 Hệ thống các cảng, 

khu neo đậu tài 

thuyền và luồng 

lạch ở vùng bờ và 

trên các đảo (tên, 

vị trí, diện tích, loại 

cảng, công suất, 

sản lượng, hiện 

trạng môi trường) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.10 Hệ thống đường 

bộ, đường sắt phân 

bố ở vùng bờ (tên 

đường, độ dài 

đường, cấp độ 

đường) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

4.11 Các công trình 

ngầm ở vùng bờ 

(hệ thống luồng 

lạch, cáp quang, 

cáp điện thoại, cáp 

điện...) 

Dữ liệu số, 

bản đồ 

Dữ liệu 

thống kế 

được công 

bố trong năm 

gần nhất 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

V Các quy hoạch, kế hoạch liên quan  

5.1 Các bộ luật, pháp 

lệnh, nghị quyết, 

nghị định, quyết 

định, thông tư, các 

văn bản dưới luật 

khác; các cam kết, 

điều ước quốc tế 

mà Việt Nam đã 

tham gia, ký kết có 

Văn bản Đã được cấp 

có thẩm 

quyền ký ban 

hành và còn 

hiệu lực 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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Stt Loại thông tin, 

dữ liệu 

Định dạng 

dữ liệu 

Mức độ chi 

tiết và tình 

trạng 

Yêu cầu bổ 

sung 

liên quan đến quản 

lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường 

vùng bờ 

5.2 Các chiến lược, kế 

hoạch liên quan 

đến khai thác, sử 

dụng tài nguyên 

vùng bờ của các 

Bộ, ngành và địa 

phương liên quan 

Văn bản Đã được cấp 

có thẩm 

quyền ký ban 

hành và còn 

hiệu lực 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

5.3 Báo cáo thuyết 

minh và bản đồ 

quy hoạch tổng thể 

phát triển của các 

ngành kinh tế: thuỷ 

sản, du lịch, công 

nghiệp, nông 

nghiệp, diêm 

nghiệp, cảng biển, 

dịch vụ hàng hải, 

dầu khí và các tài 

nguyên khác 

Văn bản Đã được cấp 

có thẩm 

quyền ký ban 

hành và còn 

hiệu lực 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

5.4 Báo cáo thuyết 

minh và bản đồ 

quy hoạch sử dụng 

đất của 28 tỉnh, 

thành phố có biển 

Văn bản Đã được cấp 

có thẩm 

quyền ký ban 

hành và còn 

hiệu lực 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 

5.5 Báo cáo thuyết 

minh và bản đồ 

quy hoạch bảo tồn 

đối với các khu bảo 

tồn, hệ sinh thái ở 

vùng bờ 

Văn bản Đã được cấp 

có thẩm 

quyền ký ban 

hành và còn 

hiệu lực 

Cập nhật, bổ 

sung dữ liệu từ 

năm 2015 đến 

2018 
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PHẦN B: 

DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH XEM XÉT, TÍCH HỢP VÀO QUY 

HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA 

Stt Ngành/lĩnh vực 
Số hiệu văn 

bản 

I Quy hoạch liên quan đến dầu khí và khoáng sản 

biển 

 

1 Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 

46/QĐ-TTg 

2 Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Khí Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

60/QĐ-TTg 

3 Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các 

sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

1030/QĐ-TTg 

4 Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 

1388/QĐ-TTg 

5 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030 

2485/QĐ-TTg 

6 Quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 

2007-2015, có xét đến năm 2025 

145/2007/QĐ-

TTg 

7 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến 

năm 2020 

176/2006/QĐ-

TTg 

8 Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, 

sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét 

đến năm 2025 

167/2007/QĐ-

TTg 

9 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến 

năm 2025 

104/2007/QĐ-

TTg 

10 Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét 

1546/QĐ-TTg 
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Stt Ngành/lĩnh vực 
Số hiệu văn 

bản 

tới năm 2030 

11 Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 

2020, có xét đến triển vọng năm 2030 

60/QĐ-TTg 

12 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến 

năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung 

152/2008/QĐ-

TTg 

13 Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 

làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 

1065/QĐ-TTg 

II Quy hoạch liên quan đến hàng hải và cảng biển 

 

14 Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 

1517/QĐ-TTg 

15 Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và điều 

chỉnh 

2190/QĐ-TTg 

16 Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải 

đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 

13/2008/QĐ-

BGTVT 

III Quy hoạch liên quan đến du lịch biển và kinh tế 

đảo 

 

18 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

201/QĐ-TTg 

19 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng 

sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

2163/QĐ-TTg 

20 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung 

Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

2161/QĐ-TTg 

21 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

2350/QĐ-TTg 
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Stt Ngành/lĩnh vực 
Số hiệu văn 

bản 

22 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông 

Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

2351/QĐ-TTg 

23 Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 

2020 

568/QĐ-TTg 

IV Quy hoạch liên quan đến khai thác, nuôi trồng và 

chế biến hải sản 

 

24 Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

1445/QĐ-TTg 

25 Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 

346/QĐ-TTg 

26 Điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

1349/QĐ-TTg 

V Quy hoạch liên quan đến nguồn nhân lực biển 

 

27 Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011 – 2020 

1216/QĐ-TTg 

VI Quy hoạch liên quan đến khoa học công nghệ biển 

 

28 Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên 

và môi trường quốc gia đến năm 2020 

16/2007/QĐ-

TTg 

29 Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 

2020 

32/2012/QĐ-

TTg 

30 Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải 

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

1054/QĐ-TTg 

31 Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền 

thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt 

Nam đến năm 2020 

1939/QĐ-TTg 

VII Quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế của 

các ngành, lĩnh vực khác 

 



 163 

Stt Ngành/lĩnh vực 
Số hiệu văn 

bản 

32 Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công 

nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

102/2012/QĐ-

CP 

33 Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt 

Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 

1734/QĐ-TTg 

34 Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía 

Đông 

140/QĐ-TTg 

35 Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam 129/QĐ-TTg 

36 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận 

tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

1436/QĐ-TTg 

37 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không 

giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

21/QĐ-TTg 

38 Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam 1539/QĐ-TTg 

39 Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 

4513/QĐ-

BNN-CB 

VII Quy hoạch liên quan đến bảo tồn, bảo vệ tài 

nguyên 

 

40 Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả 

nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

45/QĐ-TTg 

41 Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến 

năm 2020 

742/QĐ-TTg 

VIII Quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã 

hội vùng  

 

42 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 

795/QĐ-TTg 
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Stt Ngành/lĩnh vực 
Số hiệu văn 

bản 

43 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020 

1114/QĐ-TTg 

44 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Đông 

Nam Bộ đến năm 2020 

943/QĐ-TTg 

45 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đến năm 2020 

939/QĐ-TTg 

IX Quy hoạch liên quan đến phát triển các vùng kinh 

tế trọng điểm  

 

46 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng KTTĐ 

Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

198/QĐ-TTg 

47 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng KTTĐ 

miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

1874/QĐ-TTg 

48 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng KTTĐ 

phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

252/QĐ-TTg 

49 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng KTTĐ 

Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 

245/QĐ-TTg 

X Quy hoạch liên quan đến phát triển các vùng biển 

đảo khác 

 

50 Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh 

Bắc Bộ đến năm 2020 

34/2009/QĐ-

TTg 

51 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH dải ven biển 

miền Trung Việt Nam đến năm 2020 

61/2008/QĐ-

TTg 

52 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng biển và 

ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến 

năm 2020 

18/2009/QĐ-

TTg 

53 Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của 

Việt Nam đến năm 2020 

1353/QĐ-TTg 
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54 Quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu kinh tế - 

quốc phòng đến năm 2020, định hướng năm 2025 

1391/QĐ-TTg 

55 Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc Bộ đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

865/QĐ-TTg 

56 Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 

1581/QĐ-TTg 

 


